
VIZITA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUSESCU 

ÎN MAURITANIA ȘI SENEGAL 
• încheierea convorbirilor oficiale, ceremonia semnării unor
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JOI 24 FEBRUARIE 1977importante documente, plecarea din Mauritania • Sosirea 
în Senegal. O nouă primire entuziastă, 

făcută inalților oaspeți români
plină de căldură 
la Dakar

Miercuri dimineața, președintele 
Republicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu, și to
varășa Elena Ceaușescu, insoțiți de 
președintele Moktar Ould Daddah 
și doamna Marieme Daddah, au 
fost oaspeții Muzeului Național și 
ai Oficiului mauritanez de artizanat.

In timpul vizitei, gazdele au pre
zentat înalților oaspeți preocupările 
edililor tinerei capitale mauritaneze 
pentru dezvoltarea economică și 
urbanistică, precum și activitatea 
pe care cercetătorii, specialiștii și 
artiștii mauritanezi o desfășoară in 
scopul valorificării bogatelor tra
diții folclorice și artizanale ale lo
cuitorilor.

La invitația gazdelor, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au semnat in 
cartea de onoare a Muzeului Na
țional.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, s-a în- 
tilnit miercuri, in cadrul unei noi 
convorbiri, cu Moktar Ould Dad
dah — secretar general al Parti
dului Poporului din Mauritania, 
președintele Republicii Islamice 
Mauritania.

Cei doi conducători de partid și 
de stat au continuat informarea 
reciprocă cu privire la activitatea 
celor două partide și popoare, con
sacrată dezvoltării economice și so-, 
ciale a țărilor lor.

Intilnirea s-a desfășurat intr-o 
atmosferă de caldă prietenie și 
cordialitate, care a caracterizat 
desfășurarea intregii vizite a pre
ședintelui României in Mauritania.

Miercuri, la încheierea convorbirilor 
oficiale, a avut loc solemnitatea 
semnării Comunicatului comun ro- 
mâno-mauritanez de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene-

ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii 
România, și Moktar 
secretar general al 
poruiui, președintele 
lamice Mauritania.

După semnarea

Socialiste 
Culd Daddah, 
Partidului Po- 
Republicii Is-

documentului, 
cei doi conducători de partid și de 
stat și-au strins cu căldură mîi- 
nile, s-au îmbrățișat cu prietenie. 

La solemnitatea semnării Comu
nicatului comun și a altor do
cumente au luat parte tovarășa 
Elena Ceaușescu, doamna Marieme 
Daddah și persoanele oficiale ro
mâne și mauritaneze care au parti
cipat la convorbiri.

★
La 23 februarie s-a încheiat vi

zita oficială de prietenie pe care 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu au între- 
prins-o în Republica Islamică Mau
ritania, la invitația președintelui 
Moktar Ould Daddah și a doamnei 
Marieme Daddah.

Deși a durat numai două zile, 
vizita - așa cum au apreciat-o cei 
doi șefi de stat - a fost deosebit 
de rodnică, ea inscriindu-se ca un 
eveniment remarcabil in cronica re
lațiilor româno-mauritaneze, ca o 
contribuție de seamă la cauza pă-

★
Miercuri, 23 februarie, președin

tele Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, și 
tovarășa Elena Ceaușescu au sosit 
la Dakar, unde, la invitația pre
ședintelui Republicii Senegal, Leo
pold Sedar Senghor, și a doamnei 
Colette Senghor, fac o vizită ofi
cială de prietenie.

Populația capitalei a făcut o pri
mire emoționantă, deosebit de cal
dă, tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena Ceaușescu, intim- 
pinindu-i într-o atmosferă de mare

cii și cooperării internaționale, la 
făurirea unei noi ordini economice 
și politice internaționale, la efortu
rile pentru promovarea unor rapor
turi echitabile, de deplină egali
tate între state.

Președinții Nicolae Ceaușescu și 
Moktar Ould Daddah, tovarășa 
Elena Ceaușescu și doamna Ma
rieme Daddah sosesc împreună la 
aeroport, in salonul de onoare se 
face un scurt popas de rămas bun.

Ceremonia plecării a început cu 
onorurile militare.

Președinții Nicolae Ceaușescu și 
Moktar Ould Daddah trec în re-

★

Moktar Ould Daddah 
vistă garda de onoare.

In continuare,
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu iși iau rămas bun 
de la personalitățile mauritaneze .

La scara avionului, președintele 
Nicolae Ceaușescu și președintele 
Moktar Ould Daddah își string prie
tenește mîinile, se îmbrățișează.

Tovarășa Elena Ceaușescu ți 
doamna Marieme Daddah se des
part cu aceeași caldă prietenie.

La ora 16,00, ora locală, avio
nul prezidențial românesc decolea
ză de pe aeroportul din Nouak
chott spre Dakar, capitala Repu
blicii Senegal.

★
entuziasm, cu sentimente de pro
fundă prietenie și respect. Noua 
etapă a soliei românești de pace, 
prietenie și colaborare pe pămintul 
african incepe, astfel, sub auspici
ile dorinței comune de adincire a 
prieteniei și conlucrării multilate
rale româno-senegaleze ți de găsi
re a căilor unei cooperări mai ac
tive între popoarele noastre pe ca
lea dezvoltării economice și soci
ale, a ridicării bunăstării fiecăruia 
dintre ele.

pre;3dintele
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După galele de selecție din sala Floreasca

A FOST ALCĂTUITĂ 
ECHIPA NAȚIONALĂ DE BOX

Florian Livadaru (stingă) încearcă să-l surprindă pe tînărul Ilie Dragomir 
cu o directă de dreapta, dar acesta, atent, evită contactul cu lovitura 

adversarului

IN DIVIZIA A LA BASCHET MASCULIN,

RAPID S-A REVANȘAT: 84 -77 
CU „U“ CLUJ-NAPOCA

in- 
noi

* n oricare dintre centrele universitare din țara noastră am poposi, 
I vom constata că sportul reține tot mai mult atenția maselor de ti- 
1 neri și tinere. Este un fenomen firesc, o necesitate organică de 

mișcare în aer liber a generațiilor în plină formare. Iar cadrele 
didactice de specialitate, profesorii de educație fizică în colaborare cu 
asociațiile studenților comuniști, se străduiesc să asigure buna desfășu
rare a unor întreceri sportive pentru toți studenții.

In ce măsură, însă, este asigurată CONTINUITATEA competițiilor stu
dențești, a celor care — organizate an de an — au devenit tradiționale ?

Raidul nostru, întreprins în patru mari Centre universitare ale țării, 
caută să răspundă la această întrebare.

BUCUREȘTI : „AGRONOMIADA", O COMPETIȚIE DE MASA
Abandonată fără NICI O EXPLICAȚIEI?

Activitatea competițională. 
ternă și internațională, aduce 
și noi partide la ordinea zilei. Ast
fel, formația feminină I.E.F.S. 
joacă astă-seară, in deplasare, cu 
GEAS Sesto San 
tur, 70—66 pentru bucureștence), 
în cadrul C.C.E. ; tot azi (sala Flo
reasca, ora 11), baschetbaliștii de 
la I.E.F.S. și Politehnica Iași iși 
dispută 
vizia A 
restanțe 
încheiat 
tate :

Giovanni (in

o partidă restanță in Di- 
(grupa 7—12). Alte două 
au avut loc ieri și s-au 
cu următoarele rezul-

SPORT UNIVERSITAR

RAPID — UNIVERSITATEA 
CLUJ-NAPOCA 84—77 (45—46). 
Returul întilnirii (prima a avut 
loc marți seară și a fost cîști- 
gată de clujeni cu 88—82) a fost 
foarte interesant, componenții ce
lor două echipe valorificîndu-și în
tregul potențial. O notă în plus 
rapidiștilor, conduși cu eficiență, 
în teren, de Baciu și Molin. Re
feritor la evoluția scorului, care în 
prima repriză a alternat (cu o 
ușoară superioritate de partea oas
peților), decisive s-au dovedit a 
fi primele 6 minute de după pauză, 
cînd rapidiștii au egalat și s-au 
distanțat apoi la 10 puncte (61—51 
in min. 26). Și, totuși, un fapt 
curios : deși cu Barna în teren 
(el a fost suspendat marți), stu
denții n-au mai reușit o revenire 
hotărîtoare, care să le aducă și a 
doua victorie. Bun arbitrajul cu
plului bucureștean A. Atanasescu — 
E. Nicolescu. Au marcat : Vlădescu 
29, Ghelert 19. Bulancea 13, Molin

(Continuare în pag. a 2-a)

Cu cele două gale de selecție 
disputate luni și marți in sala 
Floreasca s-a încheiat o nouă e- 
tapă de pregătire a pugiliștilor 
fruntași. în urma meciurilor sus
ținute de către majoritatea com- 
ponenților lotului și după partici
parea altor trei selecționabili (Al. 
Turei, M. Lazăr, M. Simon) la 
turneul internațional din Iugosla
via, Colegiul central de antrenori 
s-a oprit asupra unui lot restrîns 
din care va fi alcătuită echipa 
națională pentru partida cu for
mația R. “
novra, 18 martie). Cei care au cîș
tigat increderea antrenorilor-selec- 
ționeri sînt următorii, în ordinea 
categoriilor : Alexandru Turei,
Faredin Ibrahim, Teodor Dinu, 
Marian Lazăr, Florian Livadaru 
(Ilie Dragomir), Simion Cuțov, Ion 
Vladimir, Vasile Didea, Costică 
Chiracu, Valentin Vrînceanu și 
Mircea Simon.

O scurtă trecere în revistă a 
listei boxerilor asupra cărora s-au 
oprit tehnicienii noștri evidențiază 
schimbări substanțiale față de e- 
chipa aliniată cu 6 luni în urmă, 
la Montreal. De pildă, la „semi- 
muscă", clujeanului Al. Turei i 
se recunoaște, în sfîrșjt, un drept 
pe care și-l cîștigase mai de 
multă vreme, în lupta dreaptă din 
ring. Prin retragerea lui Gruescu, 
cea mai bună „muscă" rămîne 
constănțeanul F. Ibrahim, învin
gător necontestat în fața altor 
pretendenți la titularizare : P. 
Dragu și N. Robu. Campionul a 
cîștigat substanțial în combativi
tate, dar (atenție !), în graba de 
a puncta mai mult Ibrahim aplică 
încă unele lovituri neregulamen
tare. Crescînd în greutate, dina- 
movistul T. Dinu a devenit titular 
în echipă la categoria cocoș. în 
cele două partide cîștigate (cu_ N. 
Stoenescu și M. Donciu), iinărul 
Dinu a dovedit progresul tehnic 
realizat în ultima vreme și o ca
pacitate de luptă superioară celei 
manifestate în evoluțiile anterioare, 
la categoria muscă. Campionul „pe
nelor", Marian Lazăr, s-a compor
tat bine în turneul de la Belgrad 
și pentru plusul de experiență

F. Germania (la Ha-

competițională a fost preferat 
tinărului Gh. Oțelea, care se a- 
nunță însă un serios candidat la 
„șefia" categoriei (bineînțeles, cu 
condiția să se pregătească mult 
mai temeinic în viitor). Prin tre
cerea (probabil) temporară a cam
pionului european Simion Cuțov 
la o categorie de greutate supe
rioară, lupta pentru selecția în 
formație la „semiușoară" s-a dat 
între FI. Livadaru și I. Dragomir. 
Dragomir a boxat mult mai bine 
în meciul din semifinala cam
pionatelor de anul trecut, dovedind 
talent și mai mult curaj ; Liva
daru este — totuși — mai puternic 
și dispune de mal multe resurse 
fizice. La categoria ușoară, Simion 
Cuțov a fost preferat fratelui său 
Calistrat. în meciul cu I. Budu- 
șan, medaliatul cu argint la J.O. 
nu s-a prezentat în cea mai bună 
formă, dar s-a dovedit același 
boxer tenace, care știe să lupte și 
să cîștige. Lipsurile sale în apă
rare, ca și imprecizia în unele lo
vituri se explică prin îndelungata 
absență din ring, ca și prin slă
birea bruscă din ultima vreme, 
impusă de necesitatea de a fi cit 
mai aproape de categoria care l-a 
consacrat. Un nou candidat la 
marea performanță : craioveanul 
Gheorghe Bacriș (19 ani) ; pregă
tirea și evoluțiile sale viitoare vor 
trebui urmărite cu mai multă a- 
tenție de către specialiști. La semi- 
mijiocie, Ion Vladimir s-a prezen
tat în evident progres. A cîștigat 
în precizia și eficacitatea lovituri
lor, a căpătat mai multă încre
dere în forțele proprii. Vasile Di
dea nu are contracandidat la cate
goria mijlocie mică. Practică un 
box curat, spectaculos, eficace, dar 
trebuie să-și mal perfecționeze 
mijloacele de apărare.

în ciuda unui verdict de ega
litate în disputa cu Ștefan Florea 
— decizie care l-a avantajat evi
dent pe Florea — gălățeanul Cos
tică Chiracu s-a prezentat foarte 
bine în acest meci. Știe să-și va-

Mihai TRANCĂ

(Continuare în pag. a 2-a)

Raidul nostru in București, Timișoara, 
Cluj-NapocaBrașov și

Și astfel, o com-

Campionatul național de schi alpin al seniorilor

Institutul agronomic „Nicolae 
Bălcescu" din București. Mai bine 
de 3 000 de studenți sint benefi
ciarii unei frumoase baze spor
tive, polivalentă, care îi îndeamnă 
să nu ocolească exercițiul fizic, 
mișcarea în aer liber.

Pornind de la o asemenea rea
litate, conf. universitar Mihai Tă- 
năsescu, șeful catedrei de educa
ție fizică și 
institut, ne-a prezentat una din
tre cele mai îndrăgite competiții 
sportive de masă a studenților de 
aici, devenită tradițională (desfă- 
șurindu-se de mai bine de un 
deceniu). Este vorba de „Cupa a- 
nilor I". Prin intermediul mai 
multor ramuri de sport (atletism, 
judo, gimnastică, volei, handbal, 
fotbal etc.) colectivul catedrei de 
specialitate urmărește — cu prile
jul acestei competiții — gradul de 
pregătire sportivă a noilor stu
denți promovați în institut, sta
diul deprinderilor de mișcare, ap
titudinile lor pentru o disciplină 
snortivă sau alta. Și. fapt nota
bil. prin „Cupa anilor 1“ se rea
lizează o primă selecție a studen
ților care aspiră la locuri în se
lecționatele institutului. Succesul 
de participare de care se bucură 
această competiție a „bobocilor" 
(mai bine de 75% dintre studen
ții anilor I) asigură viabilitatea el.

sport de la acest

Și tot de mai bine un deceniu 
s-au organizat aici întrecerile A- 
gronomiadei. Inițial ea a însem
nat o competiție internă, pe facul
tăți, la nivelul grupelor, anilor de 
studii, apoi inter-ani. în final, in- 
ter-facultăți.

După aceea, ea s-a extins. Prin- 
tr-un protocol stabilit între insti
tutele cu același profil din în
treaga țară (în afară de București 
există institute agronomice la Ti
mișoara, Cluj-Napoca. Craiova și 
Iași) s-a ajuns la organizarea u- 
nei Agronomiade republicane.

Prima, organizată de studenții 
bucureșteni. cu participarea celor 
mai buni 200 de sportivi din fie
care centru studențesc agronomic, 
a echivalat cu un meritat succes 
organizatoric și propagandistic. Au 
urmat studenții clujeni, care au 
fost, la fel, gazde excelente. La 
ediția a III-a a Agronomiadei, din 
nou reprezentanții Capitalei au a- 
vut misiunea de organizatori.

„Apoi au început necazurile, 
cum ține să sublinieze, cu destulă 
amărăciune, conf. univ. M. Tănă- 
sescu. Studenții din Iași, care ur
mau să organizeze cea de a IV-a 
ediție a competiției, s-au eschivat, 
aducind în discuție motive fără a- 
coperire. Și ediția a fost ratată. 
După aceea a venit rîndul studen
ților din Craiova să-i... imite pe

cei din Iași !?
petiție care avea toate șansele să 
devină tradițională pentru studen
ții tuturor institutelor agronomice 
din țară a fost abandonată..."

Catedra de specialitate a Insti
tutului agronomic „Nicolae Băl
cescu" din București încearcă a-

BRAȘOV : „CUPA GAUDEAMUS" A ÎNSEMNAT DOAR 
ÎNCEPUTUL...

cum să o readucă pe... linia de 
plutire, evident dacă și celelalte 
institute de profil vor manifesta 
interes, preocupare. Cum ar fi fi
resc. Este — indirect — un apel 
la care subscriem...

Paul IOVAN

DAN CRISTEA ÎNVINGĂTOR

Intr-un centru cu o puternică 
tradiție sportivă, cum este muni
cipiul Brașov, este greu de pre
supus că tineretul studențesc ar 
putea rămîne în afara sferei largi 
a practicării exercițiului fizic. Dim
potrivă. dorința expresă a fiecărui 
tînăr. mărturisită nu o dată în 
adunările inițiate de asociația stu
denților comuniști pe universi
tate, este aceea de a se asigura 
posibilități de practicare a spor
tului, zilnic, în orele libere, in 
„ferestrele" cursurilor.

Faptul că Universitatea din 
Brașov dispune de un stadion pro
priu (cel al municipalității, trans
ferat cu 5 ani în urmă acestui in
stitut de învățămînt superior) re
prezintă o invitație la practicarea 
exercițiului fizic în mod organi
zat.

„Pasiunea studenților noștri pen
tru sport este, însă, ceva mai ve
che — ține să precizeze conf. univ. 
Constantin Diaconescu, șeful ca-

în vederea ,,CUPEI DE CRISTAL"

tedrei de educație fizică și sport 
a Universității din Brașov — din 
perioada în care centrul univer
sitar și-a avut ca nucleu Institu
tul politehnic... Atunci am inițiat 
la nivelul marii mase a studen
ților o competiție intitulată su
gestiv „Gaudeamus", în două e- 
diții, una de vară — cu tenis și fot
bal — și alta de iarnă, avind drept 
obiectiv concursuri de tenis de 
masă, șah și schi. „Cupa Gau
deamus" a continuat și după crea
rea Universității, astfel că se poate 
vorbi de statornicirea unei tradiții 
a acestei frumoase întreceri care 
reține atenția a peste 75 la sută 
dintre studenți. Anul acesta schiul 
l-am ținut in Poiana Brașov, șa
hul Ia fostul club studențesc din 
str. Lungă, iar tenisul de masă, 
sus, in localul nou al Universității 
și în clădirea rectoratului. O men
țiune : la reușita concursului de 
șah și-a adus aportul și maestrul 
internațional Corvin Radovici, care 
a susținut, cu acest prilej, un si
multan la 40 de mese".

Tradiție și-au cîștigat alte două 
competiții rezervate... proaspeților

Tiberiu STAMA

PREGĂTIRI SUSȚINUTE ALE ATLEȚILOR NOȘTRI
Atmosferă de muncă intensă, 

susținută, sub cupola sălii de at
letism din parcul sportiv „23 
August" din Capitală. În aceste 
zile se pun la punct ultimele 
amănunte de pregătire, sînt fi
nisate detalii în perspectiva evo
luției atleților fruntași la apro
piatele campionate internaționale 
de atlețism — trofeul „Cupa de 
cristal" care, sîmbătă și duminică, 
sărbătorește un deceniu de exis
tență.

T.a groapa de lungime și tri
plu, săritorii execută nenumăra
te elanuri, cu și fără desprin
deri. Dumitru lordache, recentul 
cîștigător al concursului interna
țional de la Sofia se pregătește 
cu asiduitate pentru competiția 
de la sfîrșitul săptămînii, în care 
va avea ca adversari cîțiva at- 
leti redutabili, în frunte cu re
cordmanul polonez Grzegorz Cy- 
bulski, săritor de „opt metri". 
Carol Corbu și Bedros Bedrosian, 
egali — cu 16,34 m — în con
cursul desfășurat la Berlin, lu
crează împreună în vederea „Cu
pei de cristal" dar și a campio
natelor europene de la San Se
bastian. în timp ce Corbu este 
unul dintre vechii concurenți ai 
„europenelor" de sală (în 1973 
a și fost campion continental), 
Bedrosian abia își va face debu
tul la C.E., acum în Spania. Pro
babila lor participare la campio
natele europene se cere, tocmai 
de aceea, foarte bine pregătită.

Carol Corbu și Bedros Bedrosian intr-o discuție despre triplusalt, 
încheierea unei lecții de antrenament F:t: : "Foto : Dragoș NEAGU

(Continuare în pag. a 3-a)

AUTORITAR LA
SINAIA, 23 (prin telefon). 

Programat în ultimul moment, 
din cauza vîntului cald, slalo
mul special a însemnat cea mai 
dificilă întrecere de acest fel a 
întregului sezon. Zăpada moale, 
în care s-au săpat 
adînci, chiar după
concurenți, a constituit cea mai 
grea problemă pentru toți par- 
ticipanții.

A cîștigat Dan Cristea. Foarte 
sigur, constant în ambele man
șe, el s-a impus din nou prin 
marea sa experiență. După pri
ma manșă era urmat, la dife
rente mici, de D. Munteanu, 
Gh. Vulpe, D. Frățilă, V. Brenci, 
etc. Tot în prima manșă, doi 
din principalii săi adversari, 
Cavași și Manta au abandonat, 
încercînd să atace cu mult prea 
mare viteză un traseu devenit 
deosebit de pretențios. în man
șa a doua și ceilalți concurenți 
pretendenți la primul loc, Vul
pe, Brenci, Munteanu, Bucur, 
au pornit mult prea rapid și 
traseul nu a „iertat" pe nimeni. 
Astfel Cristea meticulos, expe
rimentat, lucid, a devenit cam
pion, fără... adversar ! în aceste 
condiții, remarcăm totuși 
formanțele tinerilor Dan 
țilă, loan Gheorghe 
Nărea clasați, în ordine, 
Dan Cristea.

Ancheta „SPORTUL" in rlndurilc 
antrenorilor formațiilor fruntașe

ale handbalului masculin

și

șanțuri 
primii

per- 
Fră- 

Călin 
după

Antrenorii celor doi săritori, Ion 
Soter și, respectiv, Sorin loan 
urmăresc cu 
intervin cu

In partea cealaltă a sălii, în 
colțul opus,

atenție „lecția" și 
observații prompte.

, la cercul de greu
tate exersează aruncătorii. între 
ei și Gheorghe Crăciunescu, 
proaspătul campion și recordman 
național al probei. în intenția sa 
stă corectarea recentei perfor-

manțe de 18,20 m, de acum cî- 
teva zile. Este desigur în pu
terile sale un rezultat și mai bun, 
ca un fel de... aconto și 
o performanță 
ber I

Concurenții 
care vor lua 
ediție a

record în
pentru 
aer li-

hotarede peste
parte la a zecea 

.,Cupei de cristal" vor 
sosi în Capitală în cursul zilei 
de astăzi și a celei de mîine.

SLALOli
Dificultatea deo

sebită a întrecerii 
miercuiri este 

de 
s-au

continuare, 
în vedere 

meteo 
progra-

Cristea, din nou campion

de 
subliniată și 
faptul că 
prezentat la start 
42 concurenți, din 
care au terminat 
întrecerea numai 
15, 24 au abando
nat, iar 3 descali
ficați.

în 
avînd
condițiile 
amintite, 
mul competițional 
a suferit urmă
toarele modifi
cări : joi se des
fășoară proba de 
slalom uriaș pen
tru seniori și se
nioare, pe Va
lea lui Carp, iar 
vineri, în căldarea 
Văii Furnica, va 
lomul special senioare. Proba de 
coborîre a fost suspendată, ea 
urmînd a fi reprogramată ulterior.

avea loc sla-

REZULTATE TEHNICE : sla
lom special, 2X61 porți: 1.
DAN CRISTEA (Dinamo Bra
șov) 82,1 2. Dan Frățilă (Dina
mo Brașov) 84,6 3. loan Gheor
ghe (Dinamo Brașov) 84,7 4. Că-

lin Nărea (A.S. Telefericul) 84,9 
5. Constantin Văideanu (Steagul 
roșu) 85,6 6. Csaba Portic (Lie. 
schi Predeal) 87,0 7. Nandor
Szabo (C.S.U. Oradea) 90,0 8.
Paul Ivănescu (I.E.F.S. Buc.) 90,7 
9. Vasile Stanciu (Steagul roșu) 
93,4 10. Cornel Neguțescu
(A.S.A. Brașov) 94,0.

Mihai BARA

1 DOAR 17 JUCĂTORI TINERI (SI TALENT ATI) 
, PROMOVAȚI IN ECHIPELE DE DIVIZIA Â,

• Din peste 100 de centre de juniori, 20 produc cîte 
ceva; restul... • Cei 12 tehnicieni propun pentru 

lotul național 16 jucători din 6 cluburi
Continuînd să înfățișăm rezul

tatele anchetei noastre în rîn
dul celor 12 antrenori ai echi
pelor din campionatul masculin 
de handbal, Divizia A, ne vom 
ocupa de răspunsurile la între
bările nr. 3 și 4. Mai întîi, le 
reamintim:

3. CE JUCĂTORI TINERI 
AȚI PROMOVAT ÎN ULTIMII 
DOI ANI ȘI DE UNDE PRO
VENEAU EI ?

4. DACĂ VI S-AR ÎNCRE
DINȚA FUNCȚIA DE SELEC
ȚIONER UNIC, PE CINE AȚI 
INCLUDE ÎN LOTUL DE 16 
JUCĂTORI AL ECHIPEI NA
ȚIONALE ?

In răspunsurile primite Ia în
trebarea nr. 3, cei 12 tehnicieni 
ne indică 74 de tineri handba- 
liști promovați în ultimii doi 
ani. Ei provin din 20 de centre, 
„recolta" cea mai bogată fiind

nu

oferită de Brașov, București, 
Cluj-Napoca, Craiova, Timișoa
ra și Bacău.

Desigur, la prima vedere nu
mărul corespunde cerințelor. Să 
promovezi în doi ani 74 de ju
cători tineri în Divizia A
este puțin lucru. Solicitîndu-1 
însă pe antrenorul emerit Ni
colae Nedef să facă, împreună 
cu noi, o selecție riguroasă, . pe 
baza criteriilor VALOARE — 
TINEREȚE — PROMOVARE 
REALĂ (în sensul participării 
efective la meciurile oficiale), 
am constatat că :

a) UNII JUCĂTORI AU DE
PĂȘIT VÎRSTA CATEGORIEI 
TINERET (Mironiuc — 25 
ani, Biirger — 25, 
etc.) ;

b) O SERIE DE 
ERAU DE FAPT...
VAȚI (venind de la alte echipe

de
Boroș — 24

JUCĂTORI 
REPROMO-

IN ULTIMII DOI ANI
divizionare), iar ALȚII N-AU 
APĂRUT DELOC SAU APROA
PE DELOC ÎN JOCURILE 
DIVIZIA A (Baltag, 
Ceaușu, Bordeianu, 
Ș.a.) ;

c) în fine, MULTI 
CEI CITAȚI N-AU 
prin jocul prestat, CĂ AU VA
LOARE REALĂ pentru promo
varea pe prima scenă competi
țională a handbalului nostru.

Ar mai, trebui, de asemenea, 
adăugat faptul că DIN CELE 
PESTE 10(1 DE CENTRE cu sec
ții de juniori doar 20 AU OFE
RIT TINERI CU OARECARI 
PERSPECTIVE și DOAR 9 AU 
DAT HANDBALIȘTI REAL
MENTE VALOROȘI. Or, țelul 
activității acestor secții este toc
mai acela de a selecționa și pre
găti cadre pentru campionatele 
divizionare și — nu în ultimă 
instanță ! — chiar pentru lotu
rile naționale. Cum pregătirea

DE 
Roman, 
Bălăiță

DINTRE 
PROBAT,

majorității juniorilor este 
cară nu numai din punct 
vedere tehnico-tactic, ci și 
(!) se pune pe bună dreptate în
trebarea : cui folosesc aceste 
centre ? Și, fără îndoială, ar 
putea fi pusă în discuție utili
tatea investițiilor.

Riguroasa selecție a avut ca 
rezultat o listă de 17 JUCĂTORI, 
ÎNTR-ADEVĂR PROMOVAȚI 
ȘI ÎNTR-ADEVĂR TALEN- 
TAȚI :

VIRGIL MARCHIDAN (Steaua 
— antrenor Cornel Oțelea), VA- 

(Steaua), 
(Steaua), 

MIHAI

pre- 
de 

fizic

LERIU SOLOMON
VIOREL CROITORU
DAN PETRU (Steaua),
REDL (Dinamo București — an
trenor Oprea Vlase), CORNEL 
DURĂU (Dinamo București), 
PAUL MATEI (Dinamo Bucu-

Anchetă realizată de
Hrislache NAUM

(Continuare in pag. a 2-a)
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Săritorii de la trambulină, 
iarăși in bazinul „23 August"

IVAN PATZAICHIN VA ÎNVINGE DIN NOU I
aceluiași 

doi cam- 
: Vasile

Comparativ cu anii trecuți, 
începutul noului sezon competi- 
țional al halterofililor noștri a 
fost mai bogat în evenimente : 
prima etapă a campionatelor 
republicane pe echipe pentru 
juniori și seniori, precum și o 
întreagă suită de reuniuni orga
nizate cu diferite alte prilejuri. 
Din păcate, bilanțul acestui în
ceput de sezon este negativ din 
punct de vedere al valorii per
formanțelor.

Cu excepția cîtorva recorduri 
de juniori mici, regresul halte
rofililor, în special al celor 
fruntași, a fost evident. Fireș
te, nu aveam pretenția să con
semnăm, chiar la început de se
zon, recorduri de talia unor 
performanțe cu răsunet interna
țional. Dar am așteptat obți
nerea, cel puțin, a unor rezulta
te apropiate față de cele mai 
bune realizate anul trecut. Pen
tru exemplificare este suficient 
să amintim doar Tă Dragomir 
Cioroslan a obținut numai 290 
kg,' față de cele 320 kg cu cîte 
a fost creditat în urmă cu cîte- 
va luni ! Faptul că Cioroslan 
nu reprezintă, cîtuși de puțin, 
un caz izolat, trebuie să dea de 
gîndit, mai ales antrenorilor. 
Dar, din păcate, unii dintre a- 
ceștia aduc ca explicații o se
rie de cauze, diferite justificări, 
fără nici un fundament logic, 
științific. S-a afirmat bunăoară, 
între altele, că „pauza de iar
nă" ar fi contribuit la acest re
gres ! „Or, se știe — cum spu
nea antrenorul federal Lazăr 
Baroga — că „pauza de iarnă", 
de două săptămîni, trebuia folo
sită în scopul recuperării fizice, 
sub controlul strict al antreno
rilor și al medicilor, și nu așa 
cum probabil s-a întîmplat — 
ca o pauză totală în pregătire". 
Mentalitatea potrivit căreia 
sportivii sînt lăsați liberi în pe
rioada sărbătorilor de iarnă, 
devenită obișnuită la unii an
trenori, este cu totul condam
nabilă, din punct de vedere me
todic. După o astfel de „vacan
ță", halterofilii se prezintă la 
antrenamente cu o greutate cor
porală mai mare, pregătirea ur- 
mînd a fi reluată, practic, de la 
început, cu greutăți mai mici, 
în regim de... convalescență, 
pentru a nu-i expune pe spor
tivi la suprasolicitări fizice cu 
urmări nefaste (traumatisme, 
întinderi de ligamente etc.).

Iată de ce, recentul curs 
perfecționare a antrenorilor, 
ganizat în Capitală, la care 
participat 40 de specialiști din 
toată țara, a pus în 
multe dintre aceste 
Lecțiile teoretice, în care 
fost expuse obiectivele de bază 
ale activității sportivilor frun
tași au fost urmate de dezba
teri și de lecții practice. Au fost

subliniate metodele moderne de 
antrenament, care nu admit 
„pauze sau vacanțe" doar peri
oade de recuperare fizică, sub 
supravegherea antrenorilor și a 
medicilor. Forma maximă 
care trebuie să o atingă 
rofilii _ noștri fruntași în 
an, vizează următoarele 
petiții: „Cupa Dunării" 
lie), campionatele mondiale și 
europene (septembrie) și Balca
niada (noiembrie). în vederea 
acestor întreceri sînt prevăzute 
concursuri de control, printre 
cele mai importante înscriin- 
du-se și campionatele naționale 
(mai) de Ia Cluj-Napoca. A fost 
elaborat și pentru juniori un 
plan care prevede vîrfuri de 
formă .sportivă pentru „Cupa 
Dunării" (iunie), campionatele 
mondiale și europene (iulie) și 
„Cupa Prietenia" (septembrie).

Concluziile cursului de pre
gătire au stabilit sarcini con
crete pentru antrenorii noștri, 
printre care mărirea numărului 
de repetări cu greutăți mari: 
îmbunătățirea rezultatelor Ia 
„smuls", pregătirea prin probe 
nespecifice, dar extrem de uti
le, din atletism (sprinturi, sări
turi, aruncări) si din gimnas
tică.

Au prezentat referate varia
te și interesante antrenorii Ște
fan Achim („Selecția exercițil- 
lor specifice pentru mărirea 
forței"), Lisias Ionescu („Impor
tanța vitezei în execuțiile miș
cărilor"), Ștefan Iavorek („Mun
ca și activitatea cu copiii").

La lecțiile practice ale 
cursului, a participat și un Iot 
de halterofili din R.S.S. Ucrai
neană (condus de antrenorii 
Roman Kriniski și Ervin Brov
ko), printre care campionul o- 
limpic Peter Korol și Serghei 
Poltorațki ale căror demonstra
ții au fost urmărite cu mult in
teres de cursanți.

In speranța că acest curs a 
contribuit la un util schimb de 
experiență, pentru a se 
o linie de pregătire 
superior, 
întreceri 
mâni să 
dorite.

pe 
halte- 
acest 
com- 

(apri-

urma 
la nivel 

așteptăm ca viitoarele 
ale halterofililor ro- 
înregistreze progresele

Ion OCHSENFELD

de 
or- 
au

discuție 
aspecte, 

au

w 

\,NF-

Aspect de la antrenamentul efectuat ieri de tinerii săritori de la 
Progresul

De aproape o săptămînă, sări
torii bucureșteni de la trambu
lină au o activitate intensă la 
bazinul „23 August". Prin nu
mărul mare de sărituri execu
tate în aceste zile ei încearcă 
să recupereze, cît de cît, ce au 
pierdut în lunile în care bazi
nul a fost închis (pentru repa
rarea .unui perete deteriorat), 
perioadă folosită — totuși — 
pentru lucru la plasa elastică 
și pentru îmbunătățirea pregă
tirii fizice generale și specifice. 
Dar, cu toată buna intenție a 
antrenorilor și a sportivilor, 
lucrul la plasă și în aer liber 
nu a putut compensa absența 
antrenamentului de tehnică și, 
ca atare, în momentul de față 
săritorii bucureșteni se află — 
aproximativ — la același nivel 
înregistrat în luna decembrie.

Bucuria reintrării în bazinul 
„23 August" a adus în rîndul 
practicanților săriturilor în apă 
speranța că, în ciuda condițiilor 
grele de pregătire, ei vor putea 
evolua onorabil la Campionatele 
naționale, programate să se 
desfășoare vineri, sîmbătă și 
duminică în Capitală. Iată, ieri, 
lecție de antrenament al 
de performeri a Clubului 
tiv școlar. Pe marginea 
nulul, antrenorii Elena
și Nicolae Spariosu dădeau in
dicații atît pretendenților la 
medalii — Anca Făgețean, Mi- 
haela Atanasiu, Victor Bastar, 
cît și unui „stol" de speranțe 
care de-abia așteaptă să-și ia 
„zborul" spre vîrful piramidei 
performanței — Isabela Berca- 
ru, Cristina Timar, Florin Ilies-

grupei 
spor- 
bazi-

Timar

cu, Florin Nițu, toți deținători 
ai titlurilor de campioni națio
nali la copii. în 1976. „In sfir- 
șit, ne putem antrena din nou 
— ne-a declarat antrenorul Spa- 
riosu. Regretăm lunile irosite nu 
numai pentru că nu ne putem 
prezenta în plenitudinea posibi
lităților Ia Campionatele națio
nale, ci și pentru că nu am 
putut pregăti salturi mai grele, 
cum ar fi — de pildă — triplu 
salt și jumătate de la 10 m cu 
care era planificată în acest se
zon Anca Făgețean".

Alături se aflau săritorii de 
la Progresul, grupa antrenoru
lui Pantelimon Decuseară. O 
garnitură puternică, cu nume
roși campioni actuali — Geor
giana Săcăleanu, Elena Cîrstică, 
Vasile Nedelcu — sau în deve
nire — Felicia Cîrstea, Carmen 
Bădescu, Daniela Cojanu, Doru 
Nedelcu. Prof. Decuseară și-a 
manifestat satisfacția pentru re
darea în folosire a bazinului, 
însă, a ținut să adauge : „Sînt 
mîhnit că, din cauze fortuite, 
s-a ratat un sezon de pregătire. 
Aveam intenția ca, în 1977, Să
căleanu să execute dublu salt 
și jumătate înainte cu un șurub, 
ceea ce ar fi fost o premieră 
în țara noastră. Mai programa
sem, tot pentru Săcăleanu, du- 

inapoi, 
contra 
triplu 
toată

PATRU ÎNOTĂTORI ROMÂNI
CONCUREAZĂ LA BYDGOSZCZ

Patru tineri înotători români 
vor lua startul în zilele de 5 și 
6 martie la concursul internațio
nal organizat Ia Bydgoszcz (Po-

lonia). Este vorba de orădeanul 
L. Szakadaty, bucureștenii Al. 
Noapteș și K. Szerzo și clujea
nul IV. Szoboslay.

blu salt și jumătate 
dublu salt și jumătate 
trambulinei, precum și 
salt și jumătate pentru 
grupa fruntașilor, ceea ce le-ar
fi sporit considerabil coeficien
tul de dificultate, deci, și șan
sa de a ocupa, la concursuri in
ternaționale, poziții in partea 
superioară a clasamentelor".

Desigur, stagnarea intervenită 
în procesul de pregătire este re
gretabilă, dar nu ne îndoim că 
antrenorii de sărituri și elevii 
lor vor izbuti să treacă peste 
acest moment dificil și printr-o 
muncă mai bună, într-un viitor 
cît mai apropiat, vor reintra cu 
succes în circuitul competițiilor.

Dumitru STĂNCULESCU

Am pregătit

în 
un

genul 
pescar 

pe nu- 
plecînd

Pe palierul 
etaj locuiesc 
pioni olimpici 
Dîba și Ivan Patzaichin. 
Sunăm la ușa „canoei 
simplu".

— Nu mai e „simplu", 
ne spune Ivan Patzai
chin. De cîteva zile, 
sîntem trei... într-o bar
că.

— Creștem juniori ?
— Junioare!... La 

noi, in Deltă, oamenii 
au o vorbă : „FATĂ 
SAU BĂIAT DE ESTE, 
SĂ LE SPUNEM O PO
VESTE !“. 
ceva...

— Ceva 
„Era odată
tînăr și puternic 
me Ivan. Și 
el..."

— Nu e „depășit" ?
— Ajungem și aici. 

Adică, la „conflict". A- 
jungem, bineînțeles, da
că vrei să continuăm 
povestea.

— Pare interesantă.
— Deci, unde rămă

sesem ?
— La „plecînd el..."
— Așa... Și plecînd 

el din satul „Mila 23", 
Ivan tînjea după ghio
lurile cu apă liniștită, 
după bărcile cu miros 
înțepător de 
după întrecerile 
de lotci. Iată 
într-o zi, Zîna 
nă...

— Zîna ?
— Mă rog...

într-o zi antrenorul 
merit Radu Huțan

catran, 
vesele 

însă că, 
cea bu-

Iată că 
e- 
de

la clubul sportiv Dina
mo București îi dă o 
canoe și Ivan iese cam
pion republican la sim
plu.

— Așa, „simplu", fă
ră să se pregătească ?

— Fără să se pregă
tească ! Unde s-a mai 
văzut erou de poveste 
antrenîndu-se ? Cum iz
butea, totuși, să învin
gă ? în lupta lui aprigă 
cu adversarii, Ivan în
trebuința apă vie ! E 
drept, pentru această 
licoare dătătoare de 
putere, tînărul nostru

— Cu alte cuvinte, 
nu făcea economie din 
sticla cu apă vie. în 
situația asta, 
la Montreal s-a prezen
tat doar cu o sticluță. 
Și aceea, bănuim, înju
mătățită de numitul 
smeu-Snagov care, pe
semne, îl fura...

— Snagovul era cin
stit. Plătea după mun
că. Ivan, însă, scurtase 
loviturile de pagae. 
„Ara“ balta mai la su
prafață. Dar nu aceste 
lucruri l-au dus la 
„pierzanie".

Carnet de reporter

trudea — din primăva
ră pînă-n toamnă — pe 
„moșia", mai precis pe 
balta unui smeu aciuit 
lîngă Snagov-Sat. Smeul 
era mare, avea nouă 
cozi...

— Nouă culoare !
— Exact. Se pare că 

ai intrat
— Pot 

întreabă 
ropean, 
mondial 
olimpic.

— Se ' 
povestea ta !

- Eroul nostru
era, însă, prea pozitiv. 
Era lacom după victo
rii. Participa, vreau 
spun, la 500, 1000
10 000 m în cadrul 
nui singur concurs.

în „rol". 
continua eu ? 

campionul eu- 
de două ori 
și de două ori

înțelege. Doar
e...

nu

să

14-

desigur,

la

— Poate, că, după a- 
tîtea bătălii, obosise...?

— Dimpotrivă, se 
simțea tare ca nimeni 
altul — o dovedise în 
două Olimpiade la rînd 
— dar in inimă își fă
cuseră cuib spaima, co
toroanța.

— Pasă-mi-te, canoea 
sa de aur îi șoptise 
ceva... ?

— li șoptise că lupta 
va fi de două ori mai 
grea ca la Munchen. 
„De ce de două ori și 
nu o dată ?“ 
resat pagaea. 
fost ordinea 
Olimpiada 
întrebat 
știi că erai cu pala în 
apă, iar perechea ta ză
cea ruptă de stăpînul

s-a inte- 
„Care a 

sosirii la 
din ’72 ? a 

canoea. Nu

B. C. GALATI - METALUL 
BUCUREȘTI 1»—3. Gală de 

tehnica modestă. Cu același 
festivitatea retragerii

Ga nea și Octavian 
cu această ocazie, au

BOX
factura _
pri'lej a avut loc _________ __ _
din activitatea competițională a ^boxeri
lor gălățeni Petns ~ 
Amăzăroaie care. _____ 
primit plachetele de onoare ale clubului 
lor. (T. SIRIOPOL-coresp.). • CRIȘUL
ORADEA — A.S.A. TG. MUREȘ 17—7. 
Intîinirea, desfășurată în sala Armatei 
din Oradea, a sene în evidență buna 
pregătire a sportivilor Al. Bălăci, I. Bota 
și Gh. Stoica din echipa gazdelor, M. 
Folan și I. Brutarii din cea a oaspeților. 
A.S.A. Tg Mureș a primit și replica 
pugHiștilor de la înfrățirea Oradea, cu 
care a terminat !a egalitate : 6—6. @
CUPA DE IARNA, competiție pug Mistică 
organizată în Sala sporturilor din Cluj- 
Napoca, s-a bucurat de succes, în ciuda 
faptului că a fost rezervată numai junio
rilor. La reușita întrecerilor și-au dat 
concursul tineri boxeri de la Sc. 
Viitorul, C.S.M și Voința din Cluj-Na- 
poca, I.S. Cîmpia T urzii și Unirea Dej. 
Dintre speranțele sportului cu mănuși 
din județul Cluj s-au evidențiat cu 
acest prilej N Dolha, M. Miclăuș (Vii
torul), P Morea (Voința) $î S. Bachi 
(C.S.M.) (I. LESPUC-coresp.). •
FARUL — RAPID 6—4. întîl-n-irea amicală 
disputată în Sala sporturilor din Cons
tanța. In mod deosebit a plăcut meciul 
,,penelor" : Memeî luseim (Farul) b.p. 
Gheorghe GOLDENBERG-,
coresp.).

iii
CANinTAI CAMPIONATUL NEPUffLI- 
VMIXWIMJ CAN DE FONDf proqra- 
mat inițial pentru zi'lele de 8, 9 și 10 
aprilie, a fast reprogramat, printr-o 
hotărire a Biroului federal, pentru zilele 
de 2 și 3 ale aceleiași luni, la Timișoara.

sp.

nostru încă din califi
cări ! Iți spun eu: 1. 
Ivan, 2. Wichman, 3. 
Lewe. Ce observăm ?. 
„Observăm că toți sînt 
dreptaci" 
pagaea. 
Așadar, 
între..."

— O

a îndrăznit 
„Foarte bine ! 
luptă dreaptă

Ljubek, 
olimpic 

1000 m,

clipă : 
noul campion 
la simplu — 
pe ce parte...?

— Pe stingă ! Iurcen- 
ko la fel. La Montreal, _ 
Ivan a avut o compa
nie „stînga^e". Și, in
tr-adevăr, a fost de 
două ori mai greu, de
oarece 
din 
clar 
tau 
ga.

vîntul a bătut 
stingă, favorizînd 
pe cei care înain- 

cu lovituri de stin-

— în cazul 
locul 5 ocupat 
ar fi...

— Învinsul 
scuze !

— Dar ce are ?
— Are tăcerea 

jur. „Calm plat“-ul 
lor care nu spun nimic, 
al celor care 
țină minte 1

— Cum se 
„povestea" ?

— Optimist, 
învinge din nou!

— De unde știi ?
— Il cunosc bine. E

„MI-

de
acesta, 

Ivan

nu are

din
ce-

uită să

va sfîrși

Ivan va

de la mine, 
LĂ“.

— Și dacă 
lor... ?

— Atunci
...MILA !

Vasile TOFAN

de la

smeul

va fi

ape-

fără

HANDBAL S°N5URSUL, DE PRIMA-
VARA pentru trecerea 

normelor de control va avea loc la 
București, în sala de atletism ,,23 Au
gust", după următorul program : 10 și
11 martie echipele feminine de catego
riale A și B ; 12 și 13 martie echipele 
masculine din aceleași eșaloane. La 
acest concurs sînt obligați să se pre
zinte toți jucătorii și toate jucătoarele 
care activează in diviziile respective. 
După cum se știe, punctajul este stabilit 
în, funcție de posturile ocupate în echi
pă, sportivii care nu realizează haremu
rile stabilite neavînd drept de joc în 
campionat • JUCĂTORUL „ Lucian Vasi- 
lache de la C.S.U. Galați a fost suspen
dat din activitatea corn petiț tonală pe 
timp de 6 etape, pentru atitudine ne
sportivă în timpul jocului.
------------- F|LA A COMUNICAT 

FEDERAȚIILOR NAȚIONA-LUPTE
LE lista arbitrilor internaționali pe anul 
1977 Dintre arbitrii români au fost admi
și în grupa a lll-a Constantin Bușoiu 
(Craiova) și Ion ionescu (Reșița). Simion 
Popescu și Ion Bobei au fost promovați 
de la categoria a lli-a, la categoria I. 
După retragerea din activitate a arbitru
lui Valentin Bați, în nodul celor incluși 
pe lista arbitrilor de „categorie excep- 

lon

LA

ționalâ" nu mai figurează decît 
Cernea și Vascul Popovici.

IN ..CUPA ROMÂNIEI*
II PROBE DE FOND, după trei

Uha de 3°
frâM^a’ ■c'fâsârh^n^ului se află Dumitru 
Drâghici (A.S. Armata Brasov) cqre a 
totalizat 90 p îl urmează Petre Ciobanu 
(Dinamo Brașov) 82 p și Francisk Foriko 
(Dinamo) 80 p.

DIVIZIA A
LA BASCHET MASCULIN

(Urmare din pag. I)

10. Baciu 8, D. Stănescu 3, Vin- 
tilă 2 pentru Rapid, respectiv. Ro
man 21, Barna 17, Schuller 14, 
Mate 12, Mihalache 4, Vidican 4, 
Crăciun 4, Moisin 1, (R. TI-
MOFTE).

FARUL CONSTANȚA — DI
NAMO BUCUREȘTI 75—116 
(43—59). Constănțenii au menți
nut scorul echilibrat timp de 
10 minute, după care absența 
lui Tecău (accidentat) și Radu 
(își satisface stagiul militar) s-a 
resimțit din plin, rezervele ne- 
putîndu-i suplini. Campionii ță
rii s-au impus printr-o apărare 
agresivă, contraatacuri prompte 
și eficiente. Cele mai multe 
puncte : Chivulescu 16, Popa 14, 
Diaconescu 14, Novac 13, Ivas- 
cenco 12 pentru Dinamo, res
pectiv Pașca 22, Spinu 18, Mar- 
tinescu 13. Au arbitrat bine 
D. Crăciun și P. Florin. Azi la 

, ora, ia are loc al doilea meci 
Farul—Dinamo. ' (Cornel POPA 
— coresp.).

Fondistul Ion Iubu (Carai- 
manul Bușteni) se dovedește, 
la 17 ani, un bun schior. El s-a 
clasat pe locul secund în „Cu
pa Brașovia" iar recent a ciști- 
gat locul I la un concurs la 
Poiana Stinii (Sinaia). Iubu 
este antrenat de fostul cam
pion național, Petre Dinu (fo
to : V. ZBARCEA).

VIE ACTIVITATE
Numeroși juniori au fost 

prezenți la primul concurs de 
sală la atletism, organizat re
cent la Brăila. Printre cei 
mai... productivi s-au numă
rat Anișoara Cușmir și Nicu 
Roată (Școala sportivă), care 
au cîștigat cîte trei probe, 
lungime (5,56 m), înălțime 
(1,50 m) și 50 m.g. (7,7 sec.), 
respectiv, triplusalt (12,84 m), 
înălțime (1,65 m) șl greutate 
(9,91 m). Concomitent, s-a 
desfășurat și o întrecere de 
cros la care din cei 65 de 
alergători pe primele locuri 
s-au clasat Tania Dumitru

li

e

județeană Dolj a

DE ECHIPE DE POPICEÎNTRECEREA CELOR 41

C. GRUIA

A. MIHAI

N. COSTIN
la

VEȘTI DIN SLATINA

V. LAZAR

G. GLEORGHE C. GHIȚESCU
e.

HANDBAL 
CRAIOVA

bru al asociației sportive cu 
cotizația achitată la zi.

AMENAJĂRI SPORTIVE 
LA BAIA MARE

SPORT LA SANATORIUL 
DOBRIȚA

FEROVIARUL FĂUREI...

ÎNTRECERI 
DE
LA

• La asociațiile sportive 
Aluminiu, Textila, Sporting,

LUMINA - O NOUĂ ASOCIAȚIE SPORTIVA ȘCOLARA

ATLETICĂ DE MASA
(Șc. sp. Brăila) la 1000 m, 
Milă Enache (C.S. Brăila) la 
2 000 m, Olga Foca (C.S. Brăi
la) la 1 200 m și Simion Cos- 
tică (Șc. sp. Brăila) la 3 000m.

D, CRISTACHE

la Tîr- 
compe- 
școlari 
Eugen 

la care participau 
formații.

COMPETIȚII... RATATE

Cîțiva ani la rînd, 
goviște se organiza o 
tiție de volei pentru 
„Cupa memorială dr. 
Străjescu" 
numeroase formații. Anul 
acesta, spre surprinderea mi
cilor voleibaliști, competiția 
n-a avut loc, Inspectoratul 
județean școlar (prof. Gheor- 
ghe Bogdan) nu s-a mai preo
cupat de organizare, deși ar 
fi avut tot sprijinul, ca și în 
alți ani, din partea comisiei 
județene de specialitate, care 
și-ar fi asumat partea tehnică 
a bunei desfășurări a compe
tiției.

Pînă acum, nu s-au luat 
măsuri nici pentru desfășura
rea unor tradiționale între
ceri ale echipelor de volei din 
asociațiile sportive sindicale, 
cum sînt cupele rezervate pe
troliștilor, metalurgiștilor, com
petiții care se disputau de o- 
bicei iarna. Acum, secția sport- 
turism a Consiliului sindical 
județean (activist Ion Mihai) 
pare că a uitat de aceste 
concursuri !

UN FRUMOS CONCURS
Pe pîrtiile din apropierea 

cabanei Valea Sîmbetei, din 
masivul Făgăraș, a avut loc 
un reușit concurs de schi 
(probe alpine) organizat de 
C.O.E.F.S. Făgăraș. La copii, 
au ocupat locurile fruntașe 
și... premiate M. Popa (Șc. 
gen. 1 Făgăraș) și Ramona

Sala de festivități a Liceului industrial energetic din mu
nicipiul Gh. Gheorghiu-Dej a găzduit adunarea elevilor și a 
cadrelor didactice pentru înființarea asociației sportive a aces
tei unități de învățămînt. Noua asociație sportivă, care a pri
mit denumirea „Lumina", are în fruntea sa ca președinte de 
onoare pe directorul liceului, prof. Ioan Popa și ca președinte 
activ pe prof. Dorel Munteanu. S-au constituit și cele șapte 
secții ale noii asociații : atletism, handbal, fotbal, tenis de 
masă, volei, turism și șah.

Comisia 
organizat o reușită competiție 
de handbal dotată cu „Cupa 
Independenței" pentru echipe 
de fete și băieți. întrecerile 
se apropie de final. Pînă acum 
cele mai bune rezultate le-au 
obținut Universitatea, C.F.R. 
I, Chimia și I.O.B. Balș la 
băieți, Școala sportivă 1, Vo
ința și Grupul școlar comer
cial la fete.

In fotografie, fază din me
ciul echipelor craiovene, Chi
mia și Școala sportivă 1.

V. POPOVICI

La A.S. Rulmentul Brașov, 
unde sportul popicelor are o 
veche tradiție și, firește, nu
meroși amatori, a început 
campionatul „de casă" la 
acest frumos și plăcut sport. 
La întreceri participă 41 de 
echipe (formate din patru bă
ieți și două fete) reprezentînd 
27 de secții și sectoare ale 
întreprinderii și Grupului șco
lar profesional. Campionatul 
se desfășoară pe parcursul a 
10 etape, tur-retur, jucîndu-se 
săptămînal. Participanții la 
competiție trebuie să aibă 
asupra lor carnetul de mem-

...se numește noua asociație 
sportivă înființată pe lîngă 
Complexul C.F.R. din Făurei. 
Pentru început, feroviarii, 
amatori de sport din acest 
important nod de cale ferată, 
vor activa în secții de popi
ce, șah, volei și tenis de masă. 
La aceste sporturi s-a alcătuit 
și un calendar al competi
țiilor ce vor fi organizate în 
viitorul apropiat.

Membrii asociației sportive 
Sănătatea Dobrița (comuna 
Runca — jud. Gorj) sînt mari 
amatori de sport, dovadă im
portantele amenajări care 
există aici. Nu de mult, după 
dislocarea unei mari cantități 
de pămînt și rocă dintr-un 
colț de munte s-a amenajat 
aici, la sanatoriul Dobrița, la , 
peste 800 m altitudine, o mică 
bază sportivă compusă din 
două patrulatere pentru tenis 
și unul pentru volei. Sanato
riul dispune de o popicărie 
și de un spațiu unde se poate 
juca ping-pong. în fruntea ac
tivității sportive se află, cum 
e și firesc, președintele aso
ciației, medicul Octavian Vulpe.

M. BALOI

DOAR 17 JUCĂTORI TINERI (Șl TALENTAȚI)
(Urmare din pag. 1)

DE SCHI IN FĂGĂRAȘ
Chiujdea (Lie. 1 Brașov), 
juniori M. Popescu (Lie. in
dustrial chimie Făgăraș), iar 
la seniori M. Alexandru (Azu
rii Făgăraș).

Tinerii de la întreprinderea 
minieră Săsar și-au amenajat 
un mini-complex care are un 
teren de tenis și unul pentru 
volei, ambele acoperite cu 
zgură.

O altă amenajare importan
tă este și terenul de fotbal 
din vecinătatea stadionului 
CUPROM, care a și găzduit 
meciuri amicale.

V. SASARANU

• La concursurile organiza-; 
te în cinstea aniversării Cen
tenarului Independenței de 
stat a României s-a înregis
trat pînă acum o numeroasă 
participare. La „Crosul Inde
pendenței", de pildă, au luat 
parte 3 141 de tineri și tinere 
de la liceele și școlile gene
rale din Slatina, Caracal, Balș 
precum și din comunele Pot
coava, Văleni și Osica. La 
întrecerile de șah, săniuțe și 
tenis de masă au fost prezen- 
ți aproape 400 de tineri din 
orașul Slatina.

Liceul „Ion Minulescu" 
Școala generală nr. 3 se des
fășoară în bune condițiuni 
campionatele la mai multe ra
muri sportive (volei, handbal, 
fotbal, cros, șah și tenis de 
masă). Numărul concurenților 
se ridică pînă în prezent la 
3 000.

• Recent s-a încheiat cursul 
pentru formarea instructorilor 
de gimnastică la locul de mun
că, care a fost frecventat de 
26 de tineri de la Textila Sla
tina, Confecția Caracal și în
treprinderile industriei locale

rești), MIRCEA BEDIVAN (Di
namo București), OLIMPIU 
FLANGEA (Dinamo București), 
KLAUS VOIK (Universitatea 
Cluj-Napoca — antrenor Romeo 
Sotiriu), LUDOVIC BAKO (Uni
versitatea București — antrenor 
Eugen Trofin), ION ARSENE 
(C.S.M. Borzești — antrenor Ion 
Zarzu), LUCIAN POPA (Poli
tehnica Timișoara — antrenor 
Constantin Jude), DUMITRU 
BUCĂȚEA (Politehnica Timi
șoara), ION BASARABA (Poli
tehnica Timișoara), MARCEL 
VOINEA (Știința Bacău — an
trenor Mihai Pintea) și VICTOR 
CORNEA (Știința Bacău). Acești 
tineri provin din următoarele 
centre : Brașov — 3, București
— 3, Constanța — 2, Cluj-Na- 
poca 2, Craiova — 2, Timișoara
— 2, Ploiești — 1, Sighișoara — 
1 și Bacău — 1.

Deci, 17 JUCĂTORI AU FOST 
PROMOVAȚI ÎN DOI ANI ÎN 
CELE 12 DIVIZIONARE A. De
sigur, extrem de puțin. Aici, se 
află, probabil, cauza jocului in
suficient de atletic, viteza re
dusă a acțiunilor, angajamentul 
fizic nesatisfăcător. Este știut că 
marea majoritate a sportivilor 
cu vechi state de servici, aflați 
în ultima parte a 
competiționale, devin 
vatori", nu consimt la 
sporit de muncă, își 
forțele în timpul 
pentru a nu lăsa să 
vadă rezervele foarte 
de care dispun. Acesta este mo
tivul pentru care întinerirea 
permanentă a echipelor consti
tuie un imperativ de stringentă 
actualitate.

La întrebarea nr. 4 ne-au dat 
răspunsuri complete 10 antre
nori, unul (Ion Zarzu — C.S.M. 
Borzești) ne-a indicat doar 11 
jucători capabili să figureze în 
lotul național, iar altul (Ovidiu 
Țoc — Relonul Săvinești) ne-a 
oferit un răspuns... evaziv : „Cu 
excepția unor posturi, pentru 
care există jucători valoroși, se 
observă multe locuri vacante, 
deoarece candidații n-au nive
lul cerut de marile competiții. 
Numele sînt de prisos".

în listele prezentate figurea
ză 41 de handbaliști — 8 por
tari și 33 de jucători de cîmp. 
Numai 7 dintre ei au fost vo
tați în unanimitate. Pe baza a- 
deziunii tehnicienilor, lotul na
țional — 16 jucători — ar putea 
arăta astfel :

Portari — CORNEL PENU — 
Dinamo București (11 voturi), 
NICOLAE MUNTEANU — 
Steaua (6) ; extremă stingă — 
IOSIF BOROȘ — Știința Bacău 
(8), CORNEL TUDOSIE — 
Steaua (6), VASILE AVRAM — 
Universitatea Cluj-Napoca (4) ; 
extremă dreaptă — CEZAR

activității 
„conser- 

un volum 
drămuiesc 
evoluțiilor 
se între- 

restrînse

DRAGĂNIȚĂ — Steaua (11), 
ADRIAN COSMA — Dinamo 
București (9), ȘTEFAN DEACU 
— Știința Bacău (3) ; pivoți — 
WERNER STOCKL — Steaua 
(11), GHIȚĂ LICU — Dinamo 
București (8) ; inter stingă — 
ALEXANDRU FOLKER — Po
litehnica Timișoara (11) 
FAN--------------
ION 
rești 
HAI 
naur
GRABOVSCHI — Dinamo Bucu
rești (11) ; conducător de joc — 
RADU VOINA — Steaua (11).

Așadar, 16 JUCĂTORI DE LA 
6 CLUBURI : Steaua 6, Dinamo 
București 5, Știința Bacău 2, 
Universitatea Cluj-Napoca 1, 
Politehnica Timișoara 1 și H.C. 
Minuar Baia Mare 1.

Lipsește, din această listă cu 
opțiuni, un al doilea coordona
tor de joc, rezervă absolut ne
cesară pentru Radu Voina. Dar 
Mircea Ștef a primit două vo
turi, iar Cristian Gațu 
unul.

Apoi, mulți dintre 
indicați sînt la o vîrstă 
le permite perspectiva evoluției 
Ia o nouă ediție a Jocurilor 
Olimpice. Cum nici rezerva de 
cadre (tinere) nu este — așa 
cum am văzut — bogată în e- 
iemente talentate, capabile să-i 
înlocuiască pe „veterani", situa
ția reprezentativei noastre de 
handbal se arată a fi dificilă. 
In concluziile anchetei vom în
fățișa și opinia ziarului nostru, 
dar se impune ca această dis
cuție cu antrenorii celor 12 di
vizionare să fie urmată de o 
dezbatere la nivelul federației, 
dezbatere care să elaboreze, în 
final, măsurile necesare.

, ȘTE- 
BIRTALAN — Steaua (9), 
TASE — Dinamo Bucu- 
(6) ; inter dreapta — MI- 
MIRONIUC — H.C. Mi- 
Baia Mare (11), MIRCEA

numai

jucătorii 
care nu

A FOST ALCĂTUITA
ECHIPA NAȚIONALĂ DE BOX

(Urmare din pag. I)

lorifice bine alonja și puternica 
directă de dreapta, a învățat să 
păstreze distanța convenabilă de 
luptă. La „semigrea" _ 
lecționat V. Vrînceanu, 
din păcate, n-am avut 
să-1 urmărim.

a fost se- 
pe care, 

prilejul 
neavînd adversar. 

Greul Mircea Simon — unul din
tre cei mai valoroși din lume — 
rămîne o „piesă forte" a boxului 
românesc. Victoriile categorice din 
turneul de la Belgrad sînt o nouă 
mărturie.

„Turneul 
drul căruia 
majoritatea 
români — va aduce, probabil, ’noi 
clarificări.

primăverii" — în ca
se vor întîlni dip nou 
celor mai buni boxeri
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în vederea deschiderii sezonului

NOI ÎNTÎLNIRI AMICALE
CORVINUL HUNEDOARA 

TORPEDO 
1-2

MOSCOVA 
(1-D
23 (prin telefon), 
plăcut, deși gaz-

HUNEDOARA, 
A fost un meci 
dele nu au putut alinia cea mai 
bună formație, deoarece au fost 
indisponibili Tonca, Dumitriu IV, 
Economii, Georgescu (dublă frac
tură suferită în meciul cu Elore 
Bekescsaba) și Șurenghin, S-a fă
cut multă risipă de energie și au 
fost faze palpitante la ambele 
porți. Controlînd mai bine balo
nul, campioăna U.R.S.S. a cîștigat 
cu 2—1 (1—1), prin golurile înscri
se de Sakarov (min. 37) și Pe- 
trenco (min. 74). Pentru gazde a 
înscris Luchescu (min. 29). F.C. 
CORVINUL a aliniat următoarea 
echipă : I. Gabriel — Stan (Ban- 
ciu), Gruber, Vlad, Miculescu (Al
bu) — Agud (Nicșa), Angelescu, 
Lazăr (Savu) — Bucur, Luchescu, 
Șumulanschi. A arbitrat : V. Tătar 
(Hunedoara). (I. VLAD — coresp.)

F.C. BIHOR - SPARTAK 
SUBOTIȚA 0-2 (0-0)

ORADEA, 23 (prin telefon). în 
fața a aproximativ 2000 de spec
tatori, pe un timp rece, cu vînt 
puternic, formația orădeană a în
registrat un eșec in fața echipei 
iugoslave Spartak Subotița : 0—2 
(0—0). Ea a evoluat Ia un nivel 
modest, indecisă în atac, vulnera
bilă în apărare. E drept că din 
formație au lipsit Lupău (che
mat la lotul de tineret), Lucaci șl 
Kun II (accidentați), dar aceasta 
nu poate explica total comporta
rea sa sub așteptări. Singura mare 
ocazie a gazdelor s-a înregistrat 
în min. 37 cînd Zare a șutat în 
bară. Golurile formației-oaspe au 
fost marcate d<= Naghi (min. 48) și 
Djuran (min. 86). A arbitrat O. 
Ujhelyi (Oradea). F. C. Bihor a 
utilizat formația: Vidac (min. 46

Albu) — Bigan (min. 46 — Po- 
povici), E. Naghi, M. Marian, Pe- 
trovici — Naom, A. Naghi, Gher- 
gheli (min. 61 — Fildan) — Zare, 
Florescu, Kun I (min. 46 — Geor
gescu). (I. GHIȘA — coresp.)

F.C. CONSTANTA — F.C. BRĂI
LA 5—1 (2—1). Superioritate evi
dentă, mai cu seamă după pauză, 
a constănțenilor. Au marcat Măr- 
culescu (min. 5 și 21), Peniu (min. 
47), Turcu (min. 52) și Tararache 
(min. 62) pentru gazde, Codin (au
togol, min. 24) . '
Constănțenii au prezentat forma
ția : Ștefănescu — Mustafa, Anto
nescu, Nistor, Codin — Livciuc, 
Sălceanu, Mateescu — Peniu, Măr- 
culescu, Turcu. Au mai jucat : 
Popa, Cirîc, Tararache. (G. TAMAȘ 
— coresp.)

A.S.A. TG. MUREȘ — GLORIA 
BISTRIȚA 4—2 (1-1). Bună repli
că, în prima parte, a formației din 
Bistrița. Au înscris Pîslaru (min. 
12 și 51), Hajnal (min. 58). Fazekas 
(min. 81), pentru mureșeni, Ciocan 
(min. 24) și Berceanu (min. 88) 
pentru Gloria. A.S.A. a prezentat 
formația : Nagel — Gligore, Un- 
chiaș, Ispir, Kortosy — Varodi, 
Naghi, B6I6ni — Fazekaș, Pîslaru, 
Hajnal. Au mai jucat Vunvulea, 
Szollosi, Ruja. (C. ALBU — co
resp.)

STEAUA BUCUREȘTI — FLA
CĂRA ROȘIE 4—1 (2—0). Partida, 
disputată intr-un ritm vioi, a plă
cut celor 2000 de spectatori. Steaua, 
în formație completă, a alergat 
mai mult, reușind numeroase ac
țiuni la poarta adversă și rezul
tatul final putea fi și mai mare 
dacă Aelenei, Stoica. Năstase și 
Dumitru nu ratau foarte mult. în 
min. 80 Iordănescu a ratat un 
penalty. Jucătorii de la Flacăra 
roșie au fost utili parteneri, do
vedind încă o dată că acordă un 
interes deosebit pregătirilor pentru 
returul campionatului. Au marcat : 
Aelenei (min. 2), Năstase (min. 13),

Iordănescu (min. 57. din lovitură 
liberă) și Stoica (min. 65), pentru 
Steaua, respectiv Iosu (min. 49). 
STEAUA : Iordache — Anghelini, 
Florin Marin, Sameș, Vigu — Du
mitru, Stoica, Ion Ion — Troi, 
Năstase (min. 46 — Iordănescu), 
Aelenei. (G. ROSNER — coresp.)

pentru brăileni.

GLORIA BUZĂU — VOINȚA 
BUCUREȘTI 3-0 (2-0). Partida a 
avut loc la Rm. Sărat. Au marcat 
Ganea (autogol, min. 5), Stan (min. 
15) și Negoescu (min. 75). (T. BU- 
DESCU — coresp.)

IND. SIRMEI C. TURZII — ME
TALURGISTUL CUGIR 3—2 (2—2). 
Autorii golurilor : Vesa (min. 17 
și 41), Pripici (min. 66) pentru 
gazde, respectiv Giulvezan (min. 
15 și 22). (P. TONEA — coresp.)

Ieri dimineață, pe unul din
tre terenurile de la Complexul 
sportiv Steaua, a avut loc pri
mul trial din acest an al 
lui lărgit de tineret care, 
ceasta primăvară, are un 
program competițional. 
vorba de trei importante par
tide oficiale și de două amicale. 
Astfel, la 23 martie reprezen
tativa de tineret a României 
întîlnește, în deplasare, selec
ționata similară a Turciei, 
cadrul „Cupei Balcanice", 
la 16 
mația

cu cea a Iugoslaviei 
propriu), ambele

lotu- 
în a- 
bogat
Este

în 
iar 

aprilie ea Va juca cu for- 
Spaniei (în deplasare) Și

In trialul de ieri al lotului de tineret, portarul Moraru va rezolva, sub 
privirile lui Stancu și Zahiu, un atac al „galbenilor"

Foto : V. BAGEAC

ESTE OARE ASIGURATĂ CONTINUITATEA COMPETIȚIILOR DE MASĂ ?
(Urmare din pag. I)

studenți ai Universității: Cupa 
bobocilor la fotbal și Crosul bo
bocilor.

In competiția fotbalistică se evi
dențiază, prin valoare și implicit 
prin rezultate, echipa Facultății de 
silvicultură, pregătită de asisten
tul Adrian Prescorniță, întrecerea 
„bate" ceva mai departe : ea con
stituie și un bun prilej de selec
ție pentru club în vederea com
pletării lotului divizionarei C. Cit 
privește crosul studenților din anul 
I (la care, anul acesta s-au prezen
tat aproape 1 200 de tineri șl tinere) 
el înseamnă ceva mai mult : oca
zia de a vedea cu ce grad de 
rezistență și de pregătire fizică in
tră in Universitate studenții celor 
5 facultăți din Brașov. Un test ne-
CLUJ-NAPOCA : COMPETIȚII NON-STOP PENTRU STUDENȚII 

DE LA INSTITUTUL POLITEHNIC

I

cesar pentru colectivul catedrei de 
specialitate.

Să mal amintim, după aceea, 
de prezența studenților brașoveni 
într-o mult îndrăgită competiție 
de fotbal rezervată selecționatelor 
de facultăți. Iau parte 7 echipe 
din rindul cărora se detașează 
sportivii Facultății de silvicultură 
precum și cei de la Industria lem
nului. Competiția și-a căpătat șl 
ea o tradiție, avind mai multe e- 
diții. Consiliul Clubului sportiv 
universitar și catedra de specia
litate se gîndesc să o transforme 
intr-un memorial dedicat unor pro
fesori care au pregătit generații 
întregi de studenți, aici, la Brașov, 
și totodată au fost oameni foarte 
apropiați de viața sportivă a stu
denților (Mihai Mărdărescu, Silviu 
Crișan ș.a.).

în același timp, la „Poli" se fac 
pregătiri asidue pentru 
institut a campionatelor 
tare la jocuri sportive, 
orientare sportivă, tenis

faza pe 
universi- 
atletism, 
de masă

și tenis de cimp. Adică o altă com
petiție tradițională rezervată stu
denților din toți anii...

Dorin ALMAȘEAN, coresp.
TIMIȘOARA : DE LA „CUPA ANILOR I" LA „CUPA 

DR. IULIU HAȚIEGANU"...

După ce la sfîrșitul anului tre
cut la Institutul politehnic din 
municipiul Cluj-Napoca s-a desfă
șurat competiția de masă devenită 
tradițională — Electrotehniada — 
acum se află în întrecere studenții 
Facultății de construcții și meca
nică în competiții similare. Con- 
strucțiada și Mecaniada la mini- 
fotbal, volei, baschet, tenis 
masă și șah.

Toate cele trei competiții 
masă au atras sau atrag în între
ceri studenți din toți anii, cu pre-

de

de

cădere pe cei din I si II> care — 
cu acest prilej — își trec un bine
venit test de afinități pentru o 
ramură de sport.

Prof. univ. Ion Moina, șeful ca
tedrei de educație fizică și sport 
de la Institutul politehnic 
remarce sprijinul pe care 
vul catedrei de specialitate 
mit din partea Asociației 
ților comuniști din institut 
împarte — în mod egal — satis
facția reușitei acestor frumoase 
competiții sportive de masă.

ține să 
colecti-
1-a pri- 
studen- 
cu care

Studenții Institutului de medi
cină din Timișoara simt acut ne
voia de mișcare. Aceasta și ex
plică prezența lor aproape coti
diană pe terenurile de sport, în 
„ferestrele" dintre cursuri și prac
tica in clinici.

Dragostea pentru sport se for
mează încă de la intrarea în fa
cultate. Aceasta vrea să însemne 
participări masive — aproape 80% 
— în „Cupa anilor I“, tradițională 
și printre mediciniștii din munici
piul de pe Bega, iubitori ai volei.u- 
lui, baschetului, handbalului, fot
balului sau ai tenisului de masă. 
Este competiția de masă care an
gajează reprezentanții tuturor fa
cultăților, băieți și fete. Un fel de 
„deschidere" către celelalte activi
tăți sportive de masă inițiate de 
catedra de educație fizică și sport, 
în colaborare cu Asociația studen
ților comuniști.

Tradiție și-a statornicit și o altă 
întrecere sportivă, cea rezervată 
echipei de fotbal a anilor VI (ab
solvenții) și selecționatei celorlalți 
ani. De asemenea pe cale de a-și 
crea o tradiție se află o altă în
trecere fotbalistică, cea care pune 
față în față, în fiecare an, forma
țiile de studenți (reprezentativa 
institutului) si cadre didactice.

în fine, „Cupa dr. Iuliu Hație- 
ganu“ (deși nu reprezintă o iniția-

tivă a mediciniștilor timișoreni, ci 
a celor din municipiul Cluj-Na
poca) constituie și ea o competiție 
de masă tradițională — din 
ment ce a ajuns anul acesta 
IV-a ediție — care angajează 
denți de la toate institutele de 
dicină din țară.

Sinteți mulțumită de modul 
studenții dv. răspund la toate aceste 
competiții sportive tradiționale ?
întrebarea adresată conf. univ.
Ecaterina Schutz, șefa catedrei de 
educație fizică și sport a Institu
tului de medicină din Timișoara 
a primit , un răspuns ; ferm : „Da, 
dacă m-aș referi la studenții din 
primii ani. Mai greu reușim să-i 
cuprindem în acest s!stem,de în
treceri sportive tradiționale, și în 
general în practicarea exercițiilor 
fizice, pe studenții din anii IV și 
V. E drept că sînt anii cei mai 
dificili, cu un program didactic 
foarte încărcat. Dar vreau să cred 
că un pasionat de mișcare, de sport 
poate găsi, totuși, timp — o dată 
pe săptămină, o oră, două - 
pentru destindere în aer liber, 
de ce nu renunțăm Ia ideea ca 
denții tuturor anilor să fie 
zenți în activitatea sportivă 
masă, ci vom căuta soluții pentru 
a realiza acest obiectiv..."

mo- 
la a 
stu- 
me-
cum

- si 
Iată 
stu- 
pre- 

de

Petru ARCAN, coresp.
PRIN OFICIILE JUDEȚENE DE TURISM

CURA BALNEARA
BALNEOCLIMATERICEÎN STAȚIUNILE

Stațiunile de odihnă și cură
în această perioadă, la TARIFE REDUSE, condiții excelente pentru 
petrecerea concediului dv.

balneară din întreaga țară vă oferă

OFICIILE JUDEȚENE DE TURISM și filialele
l.I.H.n. București dispun dc locuri pentru

ho-- odihnă și practicarea sporturilor de iarnă cu cazare in 
telurile din stațiunile SINAIA, PREDEAL, POIANA BRAȘOV ;

- cazare în vile și masă la tarif de 24-48 lei (zi) persoană, 
în funcție de confort, în stațiunile PREDEAL, SINAIA, BUȘTENI ;
- cură balneară în hotelurile din SOVATA, HERCULANE, SLĂNIC 

MOLDOVA, COVASNA, CĂCIULATA, SlNGEORZ, TUȘNAD, BU- 
ZIAȘ, EFORIE NORD și MANGALIA, cu tarif de cazare și ifiasă 
între 42-60 lei (zi) persoană ;
- odihnă și cură balneară la BALVANYOS, BORSEC, BORȘA, 

IZVOARELE, VATRA DORNEI și alte stațiuni, la tarife cuprinse 
între 32-45 lei (zi) persoană ;
- o cură balneară eficiență, cazare în hotelurile din stațiunea 

FELIX.
Se acordă reducere de 50% la tariful de transport C.F.R.

PUBLITURISM

------------------------------------Notă ——------------------------------
UNDE Șl, MAI ALES, CIND VA AVEA LOC FINALA ?...

Aceste întrebări au fost puse 
de zeci de studenți de la I.M.F. 
București, participant la cea 
de a XXI-a ediție a „Cupei 
dr. Carol Davila" (volei), co
lectivului catedrei de speciali
tate.

Unde ? Cind ? „Foarte greu 
de dat un răspuns', ne spunea 
conf. univ. Octavian Bănățan, 
șeful catedrei de educație fizică 
și sport de la I. M. F. Bucu
rești. Și ne-a explicat și de ce...

După ce etapele inter-grupe 
și pe facultăți au fost progra- ■ 
mate, în condiții corespunzătoa
re, la Institutul de arhitectură, 
organizatorii 
tuația de a 
men, finala 
vul — n-au 
bilă nici o 
Capitală ! ?

s-au văzut in si- 
amîna, fără ter- 

competiției. Moti- 
mai găsit disponi- 
sală de sport din

Trebuie înțeles că eforturi 
s-au făcut, dar nicăieri condi
țiile oferite n-au putut fi ac
ceptate. Cei solicitați n-au ți
nut seamă de programul com
plex de muncă al studenților 
la Medicină (cursuri + clinică), 
oferind zile și mai ales ore 
care coincideau cu momente de 
virf in activitatea acestora.

Așa stind lucrurile întrebă
rile unde și cînd nu pot avea 
decît un răspuns : la primăva
ră, în prima decadă a lunii 
mai, cînd studenții vor bene
ficia de o scurtă vacanță. Alt
fel spus, o competiție începută 
în februarie, în sală, se va în
cheia după trei luni (!) în... aer 
liber ! Un mod anormal de în
țelegere 
dintr-un 
superior

a activității sportive 
institut de învățămînt 
cu mii de studenți...

PE SCURT

• Studenții institutului de științe 
economice din CIuj-Napoca sînt pre- 
zențl, aproape la fiecare sfîrșit de 
săptămînă, Ia Băișoara, unde parti
cipă la concursuri populare de schi 
șl săniuțe. Acțiunea este organizată 
de asistenta unlv. Constanța Geleriu 
cu sprijinul asociației studenților co
muniști pe Institut a O frumoasă 
inițiativă a catedrei de educație fi
zică și sport a Universității din Ga
lați — introducerea natațlei și cano
tajului în programul sportiv al Fa
cultăților de nave, piscicultura și al

secției 
teaptă 
pentru 
de curind 
egida 
universitar Timișoara _ ..............
realizarea unei legături mai directe 
între secțiile de rugby ale școlii spor
tive șl Universității. Scop final — 
promovarea celor mai înzestrați elevi 
rugbyști în secția de resort a clubu
lui studențesc timișorean. Așteptăm 
rezultatele !

educație fizică. Se aș- 
sprijinul C.J.E.F.S, Galați 
această acțiune să aibă cit 
șl roade bogate ■ Sub 

C.J.E.F.S.-Timiș, în centrul 
se urmărește

de 
și ca

DE LA ADAS
Administrația Asigurărilor de 

bilist să contracteze, în condiții 
tivă de accidente a conducătorilor de 
soane aflate în autoturisme".

Această asigurare acoperă, în limita 
la transport, consecințele accidentelor 
nominalizate, aflate în autoturisme.

Sumele asigurate, de pină la 30.000 
plătesc, de către ADAS, independent 
asigurării prin efectul legii de răspundere civilă auto sau a altor 
asigurări faoultative.

Primele anuale de asigurare, între 
nivelul sumei asigurate de fiecare 
rate.

Pentru relații suplimentare și 
contractarea asigurării cei in
teresați se pot adresa respon
sabililor cu asigurările din uni
tățile socialiste, agențilar și 
inspectorilor de asigurare, fi
lialelor A.C.R. sau, direct, ori
cărei unități ADAS.

Stat recomandă fiecărui automo- 
avantajoase, „asigurarea faculta- 

autoturisme și a altor per
numărului de locuri admis 
întimplate persoanelor, ne-
lei de fiecare persoană, se 
de cele cuvenite în baza

80 lei și 240 lei în raport de 
persoană, se pot plăti

ADMINISTRAȚIA ASIGURĂRILOR DE STAT

la 8 mai 
(pe teren 
jocuri contînd pentru Campio
natul european. în calendarul 
reprezentativei de tineret mai 
figurează alte două întîlniri a- 
micale — cu Polonia (6 aprilie) 
și cu R.D. Germană (27 aprilie), 
în deplasare.

Antrenorii Octavian Popescu 
și Constantin Deliu au alcă
tuit două echipe care s-au con
fruntat pe parcursul a 90 de 
minute. Din formația „roșiilor" 
au făcut parte următorii jucă
tori : Moraru — Nadu, Pîrvu, 
Agiu, Barna — Iorgulescu, Fră- 
țilă, Nucă — Marton, 
Buracu. După pauză 
evoluat: Ad. Dumitru 
nică. „Galbenii" au

Cojocaru, 
au mai 
și Serbă- 
avut în 

componență pe : Windt — Dina, 
Zahiu, Stancu, Bărbulescu — 
Șt. Petcu, Dragnea, Irimescu — 
Lupău, Cămătaru, Văetuș. 
mai fost folosiți : Șoșu, Ăd. 
nescu și Florea. Partida s-a 
cheiat la egalitate (3—3), golu
rile fiind înscrise, în ordine, de 
Iorgulescu, Cojocaru, Dragnea, 
Văetuș, Iorgulescu și Șoșu. Din
tre jucătorii folosiți, o bună 
dispoziție au arătat-o Cojocaru, 
Văetuș, Barna și Nadu.

Testul de ieri a urmărit, în 
principal, verificarea stadiului 
de pregătire a selecționabililor 
și încercarea altor elemente în 
eventualitatea completării unor 
posturi deficitare. (Gh. N.).

Au 
Io- 
în-

Azi, scurte relatări din Ploiești, Rm. Sărat, Cimpina și Deva
Duminică se va inaugura sezonul oficial la fotbal, prin disputarea 

jocurilor din optimile de finală ale „Cupei României". Este de așteptat 
ca pretutindeni, în cele opt orașe, evenimentul să fie pregătit cum se 
cuvine, luîndu-se toate măsurile necesare astfel incit cele 16 echipe 
aflate în întrecere să se bucure de cele mai bune condiții de joc.

Pentru azi, am întreprins un raid la Ploiești, Rm. Sărat, Cimpina și 
Deva, pentru a vedea cum s-au preocupat gospodarii respectivi de pu
nerea Ia punct a stadioanelor care 
din relatările de la fața locului.

PLOIEȘTI : Ca întotdeauna, 
condiții optime

Stadionul Petrolul din Ploiești 
a fost de obicei o gazdă bună 
pentru spectatori, oficiali, dar, mai 
ales, pentru jucători, deoarece a- 
eeștia au găsit aici mereu un te
ren dintre cele mai bune din țară. 
„Și la ora actuală, ne spunea Va- 
sile Badea, organizatorul de com
petiții al clubului ploieștean, ga
zonul se prezintă în condiții ex
celente. De altfel, terenul s-a bucu
rat de bune aprecieri și din par
tea jucătorilor de Ia Dinamo, care 
au evoluat aici duminica trecută. 
Vrem ca meciul de Cupă dintre 
Metalul și F. C. Argeș să se 
bucure de cadrul corespunzător, 
așa cum s-a întîmplat și la alte 
partide din „Cupa României" găz
duite de noi, mai ales în anul 
trecut. Vestiarele sînt curate, unele 
reamenajate, instalațiile sanitare 
se prezintă în bună stare. Sperăm 
ca și spectatorii, care duminică, 
la meciul cu Dinamo au umplut 
tribunele pină la refuz, vor onora 
prin prezența lor și partida de 
Cupă".

vor găzdui meciurile, lată cîteva

RM. SĂRAT : Oaspeților li se 
oferă un cadru corespunzător

Divizionara B Olimpia din loca
litate își încheie antrenamentul. La 
o jumătate de oră după aceea, 
l-am găsit, totuși, aici pe portarul 
echipei, N. Tudor, care ne-a fost 
ghid în prezentarea stadionului 
gazdă a meciului de cupă C. S. 
Botoșani — F.C.M. Reșița. „Tere
nul de joc, ne spunea jucătorul 
de .la Olimpia, este destul de bun. 
Mai trebuie tăvălugii puțin și el 
va satisface cerințele. Doar rin 
porțiunea din apropierea porților 
e mai tare. în ceea ce privește ca
binele, acestea sînt curate, dușu
rile cu apă caldă .funcționează 
bine, iar instalațiile sanitare sînt 
corespunzătoare. Mica, dar fru
moasa noastră bază sportivă, 
găzduiește meciuri de Divizia B, 
va oferi un cadru corespunzi!'.or, 
atractiv, pentru meciul care este 
așteptat aici cu un deosebit in
teres, mai ales că evoluează o 
divizionară A".

CIMPINA : Gazon ca în 
sezonul de vară

Marginalii la consfătuirea arbitrilor din lotui A

M

0 ACȚIUNE UTILA,
DAR CU UNELE MINUSURI

Cele zece întrebări laRecenta consfătuire a arbitri
lor din lotul A se înscrie prin
tre cele mai importante acțiuni 
inițiate de F.R. Fotbal în vede
rea bunei pregătiri a noului se
zon.

Se știe că 
acțiunea de 
sportului cu 
țara noastră 
„cavalerii 
să asigure buna desfășurare a 
partidelor, egala apreciere a in
corectitudinilor, aplicarea întoc
mai a prevederilor regulamenta
re, indiferent de numele jucăto- w.,
rului care a greșit, de clubul «acest® rteSt"bra tocftfeî âcela de 
din care el face parte sau de- • —a se «vedea care este* preocuparea
situația lui de component al
echipei gazdă ori al celei vizi
tatoare. Obișnuindu-i atît pe
fotbaliști, cît și publicul, cu a- 
plicarea corectă a celor 17 arti
cole ale regulamentului, arbitrii 
îndeplinesc și rolul de educatori.

Subliniind toate acestea, nu 
putem să nu remarcăm că toc
mai de la această consfătuire 
au lipsit mulți dintre cei care 
puteau să-și aducă o contribuție 
mai consistentă la reușita ei. 
Astfel, deși Colegiul central al 
arbitrilor a fost bine reprezen
tat, în schimb de la federație a 
fost prezent, și nu pe toată du
rata consfătuirii, doar unul din
tre secretari, care este nou în 
această funcție, deși credem că 
se impunea ca, cel puțin, con
cluziile acestei reuniuni să fie 
expuse de un vicepreședinte al 
F.R.F. Au lipsit, de asemenea, 
reprezentanți ai Colegiului cen
tral al antrenorilor și 
că nu ar fi fost greșit 
participau — ca invitați 
antrenori ai echipelor 
din prima divizie. în felul a- 
cesta, dialogul arbitri-antrenori 
ar fi devenit un fapt concret, 
s-ar fi putut dezbate multe din
tre problemele celor două părți. 
Pentru că, de regulă, singurul 
moment cînd antrenorii se întîl- 
nesc cu arbitrii este fie acela 
dinaintea meciurilor, fie după, 
pentru o — adesea — formală 
strîngere de mînă sau — nu de 
puține ori — pentru ca primii 
să-și manifeste nemulțumirea 
privind calitatea arbitrajului...

UN TEST IMPORTANT, 
CU REZULTATE MEDIOCRE

Desigur, calitatea unui arbitru 
se observă pe gazon, în timpul 
jocului, prin deciziile — promp
te, reale și curajoase — pe care 
trebuie să le ia în conformita
te cu prevederile regulamentu
lui. Dar, de mare importanță 
sînt și testele teoretice pe care 
arbitrii sînt chemați să le dea 
cu prilejul consfătuirilor, ca 
aceea recent desfășurată în Ca-

rolul arbitrilor în 
creștere valorică a 

balonul rotund din 
este tot mai mare, 

fluierului" trebuind

pitală.
care participanții au fost invi
tați să răspundă nu au fost din
tre cele mai ușoare, dar să nu 
uităm că în bănci se aflau cei 
mai buni arbitri din țara noas
tră, chemați să conducă cele 
mai importante partide, chiar 
și internaționale, unii dintre ei 
posesori ai ecusonului F.I.F.A. 
Tocmai de aceea este neplăcută 
constatarea că notele care au 
abundat sînt cele sub 6, și că 
unii dintre posesorii „ecusoane- 
lor“ nu pot fi trecuți în catego
ria celor evidențiați. Or, scopul

credem 
dacă 

— Și 
noastre

arbitrilor pentru îmbunătățirea 
pregătirii lor teoretice, fără de 
care nu se poate gîndi și lua 
hotărîri în teren, în numeroase
le situații care pot interveni 
de-a lungul jocurilor. Dar ceea 
ce a surprins și mai neplăcut a 
fost faptul că nu erau cunoscu
te o serie de răspunsuri care fu
seseră publicate în Buletinul 
nr. 2 al arbitrilor, ceea ce de- 

■ monstrează că nici acest buletin 
nu este citit de cei cărora li se 
adresează. Or, fără o temeinică 
pregătire din toate punctele de 
vedere, fără a citi (și aprofun
da) materialul special 
nu se poate ține pasul 
greșul în arbitraj, nu 
niciodată să-ți cîștigi o

• litate și, mai ales, să ți-o menții.
CURAJUL - O CALITATE 

ESENȚIALA

Unul dintre punctele 
valoroase din program 
întîlnirea arbitrilor cu 
ționalul Mircea Lucescu. Prin 
adevărurile rostite de invitatul 
la consfătuire, prin legătura 
spontană care s-a creat între 
sală și „catedră", socotim că au 
avut de cîștigat ambele părți. 
Poate pentru prima dată cava
lerii fluierului au avut prilejul 
să afle anumite realități din gu
ra unui jucător, fără să scoată... 
cartonașul! Astfel, s-a 
despe faptul că fotbaliștii, de la 
primul fluier al arbitrului, își 
dau seama dacă au de-a face cu 
un conducător de joc curajos, 
hotărît să aplice regulamentul, 
sau cu altul îngăduitor. Curajul 
este, deci, o calitate esențială a 
arbitrilor. Dar mulți dintre aceș
tia nu știu să se impună, discu
tă cu jucătorii în teren, uită că 
deciziile lor sînt inatacabile, că 
în cele 90 de minute de joc tre
buie să facă abstracție de tot 
ceea ce se petrece în jurul lor 
și să fie atenți numai la ce se 
întîmplă pe gazon.

Stadionul „Poiana" din Cimpina, 
care va găzdui duminică meciul 
Rapid București — I.C.I.M. Brașov, 
din cadrul optimilor de finală ale 
„Cupei României", primește ulti
mele îngrijiri. Într-o convorbire 
telefonică pe care am avut-o cu 
secretarul asociației sportive Po
iana Cimpina, Vladimir Moșne, 
am aflat unele amănunte în legă
tură cu preocupările gospodarilor 
stadionului pentru ca acesta să o- 
fere oaspeților condiții optime de 
desfășurare a jocului. „Cimpul de 
joc al stadionului nostru a fost 
acoperit în toamnă cu gunoi, pen
tru ca, în eventualilatca unor ge
ruri, gazonul să fie protejat, 
la începutul acestei săptămîni 
prin muncă voluntară — zeci 
oameni lucrează la degajarea 
renului. Pină vineri dimineață 
va fi pus la punct, astfel că du
minică cele două echipe își vor 
putea disputa șansele pe un teren 
excelent, cu un gazon ca în se
zonul de vară. De asemenea, ves
tiarele, anexele sanitare, sauna și 
dușurile au fost verificate și se 
prezintă în perfectă stare. De 
miercuri, în întreprinderi și pe 
străzile orașului au fost puse afișe 
care popularizează acest eveni
ment sportiv. Sperăm ca duminică 
cele 4 000 de locuri ale stadionului 
nostru să fie ocupate de iubitorii 
fotbalului".

De
de 
te- 
el

DEVA : Se speră ca ploaia 
să înceteze

pregătit, 
cu pro- 
reu șeș ti 

persona-

cele mai 
a fost 
interna-

vorbit

Mircea TUDORAN
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TRAGEREA LOTO 2
Se acordă premii și pentru 3 nu

mere cîștigătoare din totaul celor
12 extrase sau pentru 2 numere
din cele 4 ale uneia din cele 3
extrageri.

Precizăm că indiferent de cota
jucată, toate biletele au drept de 
participare la toate extragerile.

PARTICIPÎND CU CIT MAI 
MULTE BILETE. AVEȚI MARI ' 
ȘANSE DE A VA ÎNSCRIE NU
MELE PE LISTA MARILOR CIȘ- 
TIGATORI.

PROCURAȚI-VĂ DIN TIMP 
BILETELE !

NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA PRONOEXPRES DIN 23 

FEBRUARIE 1977
FOND GENERAL DE 

GURI : 1.116.063 
225.194 lei report.

lei
CIȘTI-

din care

EXTRAGEREA a II-a : 23
39 29 37

12

CATEGORIA

CATEGORIA

EXTRAGEREA
28 10

I: 9 26 45 16

2 :
6

3 : 
a 

lei;

1 :

2 :

CIȘTIGURILE TRAQERII 
PRONOEXPRES DIN 16 FEBRUA

RIE 1977
EXTRAGEREA I : Categoria 

1 variantă 100% 50.000 Iei și 
varinate 10% a 5.000 lei ; cat. 
13,50 a 4.433 lei ; cat. 4 : 34,20 
1.750 lei ; cat. 5 : 147,40 a 406 
cat. 6 : 4.402,90 a 40 lei.

REPORT 
198.428 lei.

REPORT
26.766 lei.

EXTRAGEREA a II-a : Catego
ria A : 1 variantă 50% a 20.426 lei, 
5 variante 25% a 10.213 lei și 14 
variante 10% a 4.085 lei ; cat. B: 
15,05 a 4.552 lei ; cat. C : 
665 lei ; cat. D : 2.179,80 a 60 
cat. E : 123,65 a 200 lei ; cat. 
2.712,15 a 40 lei.

Cîștigul de 50.000 lei a fost 
ținut de BOROS ANICA 
Constanța.

103,05 a 
lei; 
F :

ob- 
din

La Deva se va disputa dumi
nică unul dintre cele mai im
portante meciuri ale „optimilor" 
Cupei. Partida U.T.A. — F. C. 
Bihor a stîrnit în localitate un 
mare interes. Aceasta este părerea 
tovarășului Mircea Miron 
ședințele ' 
Pină acum, 
intrat pe 
stadionului 
joc se prezenta pină la începutul 
acestei săptămîni excelent. De 
luni însă, plouă continuu și acum 
gazonul mustește de apă. Dacă 
ploaia se va opri, el se va zvînta 
pină duminică, la ora jocului ; 
dacă nu, condițiile de disputare a 
întilnirii vor fi dificile. Oricum, 
se iau toate măsurile pentru ca 
cele două echipe să evolueze în- 
tr-un cadru cit mai bun. Se scon
tează pe un număr de peste 5 000 
de spectatori, adică atît cit repre
zintă capacitatea stadionului. Ves
tiarele și celelalte anexe se pre
zintă și ele în perfectă stare.

pre-
C.J.E.F.S. Hunedoara, 

în acest an, nu s-a 
terenul principal al 
„Cetate". Cîmpul de

DWIIHMUIE
2 ETAPE SUSPENDARE

Comisia de disciplină s-a în
trunit ieri la amiază pentru a 
lua în discuție abaterea comi
să de Florea Dumitrache, (Jiul), 
în meciul amical susținut de 
echipa sa, la Rîmnicu Vîlcea, 
cu Chimia. în acest joc, Dumi
trache a avut o atitudine ne
corespunzătoare față de arbitru, 
acesta arătîndu-i cartonașul ro
șu și, apoi, la insistențele celor 
de la Jiul, acceptînd ca Dumi
trache să joace în continuare. 
Pentru acest 
Florin Tăbîrcă 
fața Colegiului 
trilor. în ceea 
Dumitrache, acesta 
pendat pe 2 etape.

Totodată, Comisia 
nă a interzis 
echipei Jiul, 
mai fie delegatul formației timp 
de 4 etape, întrucît la meciul 
respectiv, a intrat pe teren fără 
încuviințarea arbitrului.

motiv, arbitrul 
a fost trimis în 
central al arbi- 

ce îl privește pe 
a fost sus-

de discipli- 
vicepreședintelui 

Mircea Pascu, să

Cupa orașului Găești <c

Comitetul U.T.C. al orașului Găești 
și Asociația 
namovist au 
de 19 și 20 
tiția dotată
Găești", la care au participat e- 
chipele de juniori F. C. Argeș, 
Dinamo București, Frigero și Chi
mia Găești. Iată rezultatele înre
gistrate : F. C. Argeș — Frigero 
3—0, Chimia — Dinamo 3—2, Di
namo — Frigero 7—0, F. C. Argeș 
— Chimia 4—2. Cupa a fost cîști- 
gată de echipa piteșteană (antre
nor : Leonte Ianovschi). (Alex. 
JIANU, coresp.).

sportivă Tinărul Di- 
organizat — în zilele 
februarie — compe- 
cu „Cupa orașului



NATALIA MARASESCU, NOU RECORD
NATIONAL LA 1500 m, IN SALA

BUDAPESTA, 23 (Agerpres). 
Participînd ca invitată Ia cam
pionatele pe teren acoperit ale 
Ungariei, atleta româncă Natalia 
Andrei-Mărășescu s-a situat pe 
primul loc în proba de 1 500 m 
plat cu timpul de 4:10,2, nou

Concursul internațional de patinaj artistic

SPORTIVII OASPEȚI SOSESC
ASTĂZI LA MIERCUREA CIUC
Ieri dimineață 

au sosit la Bucu
rești, alte patru 
delegații de pati
natori artistici 
care vor evolua, 
la sfîrșitul acestei 
săptămîni, în ca
drul concursului 
internațional pro
gramat să se des
fășoare la Miercu
rea Ciuc. Este 
vorba de sportivi 
și sportive din 
Bulgaria, Iugo- 
lavia, Ungaria și 
U.R.S.S. După nu
mai cîteva ore de 
odihnă ei și-au 
manifestat dorința 
să efectueze un 
scurt program de 
antrenament, la 
patinoarul artifi
cial „23 August". 
Dorința le-a fost, 
bineînțeles, înde
plinită, astfel că, 
la ora prînzului, 
fiecare metru pă
trat al dreptun
ghiului de gheață 
de la „23 August" 
a fost ocupat de 
oaspeții patina
torilor noștri. Aici 
i-am întîlnit pe 
campionii Iugo
slaviei la seniori, 
Matijas Krusec 
și Sanda Dubrav- 
cici executînd cu
asiduitate cîteva paragrafe și 
bucle din programul figurilor 
obligatorii. Am admirat-o din 
nou, într-un program de „libere" 
pe Marina Ignatova (U.R.S.S.), 
sportivă care ne-a mai vizitat 
țara și în urmă cu cîțiva ani, 
cînd a îneîntat asistența prin să

simMtâ și duminică 
la Alhmaar

DE PATINAJ VITEZA REZERVATE

EVGHENI KULIKOV
Sîmbătă și duminică se dis

pută, în localitatea olandeză 
Alkmaar, campionatele mondia
le de patinaj viteză rezervate 
sprinterilor (femei și bărbați). 
In acest fel, pe de o parte, se 
prelungește sezonul competițio- 
nal internațional al unei cate
gorii de sportivi care sînt în
deobște supuși capriciilor vremii 
(să ne reamintim că recentele 
campionate mondiale de mul- 
tiatlon de la Davos au fost anu
late și apoi mutate la Heeren- 
veen, din pricina neașteptatului 
dezgheț), iar pe de altă parte 
s-a creat, în cadrul aceleiași 
discipline, o subdiviziune care 
invită la specializare și dă o oa
recare reparație celor ce nu pot 
face față unui poliatlon (firește, 
însă, că în acest caz și fondiștii 
ar putea pretinde, în compensa
ție, o competiție destinată doar 
lor !).

TURNEUL INTERNAȚIONAL DE ȘAH AL ROMÂNIEI
După cum s-a mai anunțat, 

între 5 și 21 martie se va des
fășura la București tradiționalul 
turneu internațional de șah al 
României, întrecere la care și-au 
anunțat participarea o serie de 
reputați șahiști, printre care 
marii maeștri Kuzmin (U.R.S.S.) 
și Pîdevski (Bulgaria), maeștrii 
internaționali Adamski (Polonia), 
Esping (R.D. Germană), Petran 
(Ungaria), Leehtinski (Cehoslo
vacia), maeștrii Wirtensohn (El
veția) și Vilela (Cuba). Țara 
noastră va fi reprezentată la 
această competiție de șapte șa
hiști.

ir
Cel de-al 32-lea campionat 

masculin de șah al Iugoslaviei, 
disputat la Zagreb după sistemul 
elvețian, cu participarea a 40 de 
jucători, s-a încheiat cu victoria 
marelui maestru Liubomir Liu- 
bojevici și a maestrului inter
național Srdjan Marangunici, 
care au totalizat cîte,9*/2 p. Pe 
locurile următoare s-au clasat 
Ivanovici, Knezevici și Kurajița 
— cite 8l/2 P-

★
în runda a doua a turneului 

de la Tallin, fostul campion mon
dial M. Tal a cîștigat la Orns- 
tein, Romanișin l-a învins pe 
Nei, iar partida Gipslis — Brons

record al României și a doua 
performantă mondială a sezo
nului. Vechiul record național 
era de 4:16,6. Dintre atletele 
maghiare prima s-a clasat Mag
dalena Lazar cu timpul de 
4:22,6.

Ieri, la patinoarul „23 August". Attila Omboly și 
Tibor Saghy (Ungaria), înainte de a intra pe ghea
ță. Lingă ei antrenoarea lotului maghiar, Eva 
Gybngyosi Foto : N. DRAGOȘ

riturile, piruetele și grația care 
îi este proprie.

Astăzi dimineață, patinatorii 
oaspeți vor părăsi Bucureștiul, 
cu un autocar, cu destinația 
Miercurea Ciuc, urmînd ca mîine 
dimineață, la ora 8, să intre în 
concurs.

CAMPIONATELE

De astă dată, se vor întîlni, 
deci, cei mai rapizi dintre pati
natorii lumii, într-un concurs 
care încearcă să evite acciden
talul, prevăzînd, în două zile, 
repetarea distanțelor de 500 și 
1000 m. Campion devine cel ce 
a obținut totalul cel mai bun 
după efectuarea celor 4 par
cursuri. Poate că în acest fel se 
apelează, de fapt, și la zestrea 
de rezistență a concurenților !

Favoritul nr. 1 al competiției 
masculine pare a fi deținătorul 
recordului mondial pe 500 m 
(cu timpul fantastic de 37,0 sec) 
— sportivul sovietic Evgheni 
Kulikov. Antrenorul federal 
Konstantin Kudriavțev este de 
părere că recordul acesta poate 
fi coborît și la 36,0 sec, precum 
are convingerea că cel mai în
dreptățit a realiza asemenea 
performanță este desigur tot 
Kulikov !

Dintre ceilalți favoriți, să a- F 
mințim pe campionul olimpic la 
1000 m— americanul Peter Mu- , 
ller; fostul profesionist (acum 
reamatorizat dar căruia îi este 
interzisă participarea la între
cerile olimpice) Jos Valentijn 
(Olanda) ; campionul mondial 
de anul trecut (la o ediție re
dusă) Johan Granath (Suedia) ; 
campionul mondial de juniori 
Dan Immerfall (S.U.A.) ; sovie
ticul Malikov, norvegienii R6- 
nning, Bjorang și Engelstad, ca
nadianul Gaetan Boucher, olan
dezii Bleeker și Uilkema, japo
nezul Oyama etc. Ceea ce nu 
exclude posibilitatea apariției și 
unora dintre corifeii multiatlo- 
nului, cum ar fi recentul pose
sor al titlului de campion mon
dial absolut, americanul Eric 
Heîden.

tein s-a terminat remiză. în cla
sament conduce Tal cu 2 p.

★
în turneul de la Stara Zagora, 

după 9 runde conduce Formanek 
cu 7 puncte, urmat de Lukov 
6V2 puncte, Popov și Joksici 
5l/2 p, Spasov 5 p (1).

ATLETISM • Crosul de la San 
Giorgio su Legnano (Italia) a fost 
cîștigat de atletul italian Franco 
Fava, care a parcurs traseul de 
12 km în 36:11,02. Cursa feminină 
pe 4 km a revenit sportivei spa
niole Carmen Valero în 13:21,02.

AUTO • „Raliul Costa Brava" 
s-a încheiat la Lloret de Mar 
(Spania) cu succesul echipajului 
spaniol Fernandez — Niele- („Ford 
Escort"). Principalul favorit al 
cursei, campionul european de ra
liuri Bernard Darniche (Franța), a 
abandonat din cauza unei defec
țiuni tehnice.

BOX • Americanul Tyr one Eve
rett (superpană) l-a in /ins prin 
k.o. tehnic în rundul 8 pe mexi
canul Memin Vega, într-un meci 
programat pe distanța de 10 re
prize la Philadelphia.

CICLISM • Turul Cubei a con
tinuat cu etapa a 7-a (Ciego de 
Avila — Topes de Collantes) în 
care victoria a revenit rutierului 
cubanez Carlos Cardet, cronome
trat pe 166 km în 4 h 04:17. El con

țin eveniment sportiv așteptat cu mult interes

ÎNTRECERILE europene feminine 
DE GIMNASTICĂ

PANORAMIC ÎN CUPHE 
EUROPENE IA VOLEI
Ediția 1976—1977 a cupelor euro

pene la volei a luat sfîrșit. Re
prezentantele noastre. DINAMO 
(C.C.E.) și STEAUA (Cupa cupe
lor), care au întîlnit adversare de 
o valoare ridicată, au avut o bună 
comportare, clasindu-se pe locul 
secund. De notat, de asemenea, că 
trofeele, atît la masculin cit și la 
feminin, au revenit formațiilor so
vietice. Dar. iată un tablou com
plet al turneelor finale ale aces
tor prestigioase competiții :

CUPA CAMPIONILOR EUROPENI
MASCULIN (18-20 februarie, Fin

landa). REZULTATE : Ț.S.K.A. 
Moscova cu Dinamo București 3-2, 
cu Ț.S.K.A. Sofia 3—0, cu Vardar 
Skoplje 3—0 ; Dinamo cu Ț.S.K.A. 
Sofia 3—0, cu Vardar 3—1 ; 
Ț.S.K.A. Sofia cu Vardar 3—2. 
CLASAMENT : 1. Ț.S.K.A. Mosco
va 6 p (setaveraj 9:2), 2. Dinamo 
5 (8:4), 3. Ț.S.K.A. Sofia 4 p (3:8),
4. Vardar Skoplje 3 (3:9).

FEMININ (11—13 februarie, Tur
cia). REZULTATE : Dinamo Mos
cova cu Nim Budapesta 3—2, cu 
Traktor Schwerin 3—1, cu Levski 
Spartak Sofia 3—0 ; Nim cu Trak
tor 3—0. cu Levski Spartak 3—0 ; 
Traktor cu Levski Spartak 3—1. 
CLASAMENT : 1. Dinamo Mosco
va 6 p (9:3). 2. Nim Budapesta 5p 
(7:3), 3. Traktor Schwerin 4p (4:7), 
4. Levski Spartak Sofia 3 p (1:9).

CUPA CUPELOR
MASCULIN (20—22 februarie, 

Belgia). REZULTATE : Radioteh- 
nik Riga cu Steaua București 3—0, 
cu Aero Odolena Vodă (Ceho
slovacia) 3—0, cu Honved Buda
pesta 3—1 ; Steaua cu Aero Odo
lena Vodă 3—2, cu Honved 3—0 ; 
Aero Odolena Vodă cu Honved 
3—1. CLASAMENT : 1. Radioteh- 
nik Riga 6 p (9:1), 2. Steaua 5 p 
(6:5), 3. Aero Odolena Vodă 4 p 
(5:7), 4. Honved Budapesta 3 p 
(2:9).

FEMININ (18—20 februarie, Bel
gia). REZULTATE : Iskra Voroși- 
lovgrad cu Dynamo Berlin 3—1, cu 
Ujpesti Dozsa Budapesta 3—1, cu 
Ț.S.K.A. Sofia 3—1 ; Dynamo cu 
Ujpesti Dozsa 3—2, cu Ț.S.K.A. 
3—1 ; Ujpesti Dozsa cu Ț.S.K.A. 
3—1 ; CLASAMENT : 1. Iskra Vo- 
roșilovgrad 6 p (9:3), 2. Dynamo 
Berlin 5 p (7:6), 3. Ujpesti Dozsa 
Budapesta 4 p (6:8), 4. Ț.S.K.A. 
Sofia 3 p (4:9).

MONDIALE 
SPRINTERILOR 
în întrecerea feminină e mai 

greu de delimitat cercul concu
rentelor cu șanse. Sigur că op
țiunea cea mai întemeiată pare 
a fi aceea a proaspetei campioa
ne mondiale absolute, sovietica 
Vera Brîndzei, o specialistă re
cunoscută a distanțelor scurte, 
dar trebuie scontat și pe puterea 
de concentrare a rutinatei Ga
lina Stepanskaia. Canadianca 
Sylvia Burka se anunță din nou 
o adversară de temut, ca și ame
ricanca Leah Poulos — acestea 
două fiind secundantele celebrei 
Sheila Young (campioana mon
dială de anul trecut, care a pă
răsit pistele de gheață). Să mai 
reținem următoarele nume: 
Liubov Sadcikova (U.R.S.S.), Ha
lonen (Finlanda), Kathy Heiden 
(S.U.A., sora campionului mon
dial), Nagaya (Japonia), Lenner 
(Suedia), Kessow (R.D.G.) etc.

DE PE TERENURILE 
DE FOTBAL

• întîlnirea internațională ami
cală dintre selecționatele Mexi
cului și Ungariei, desfășurată 
ieri pe stadionul „Azteca" din 
Ciudad de Mexico, s-a încheiat 
la egalitate : 1—1 (1—1). Gaz
dele au deschis scorul în minu
tul 8 prin Solis, golul egaliza
tor fiind înscris în minutul 38 
de Torocsik.

• în orașul Lorient, F. C. 
Nantes — lidera campionatului 
francez — a dispus în meci a- 
mical de Feyenoord Rotterdam 
cu 2—0 (1—0).

• Marți seara, la Orleans, 
meciul dintre selecționatele se
cunde ale Franței și R.F. Ger
mania s-a terminat cu scorul de 
1—0 (1—0) în favoarea jucăto
rilor francezi.

• în primul meci al turneu
lui pe care-1 întreprinde în Po
lonia, echipa daneză F. C. Hol- 
baek a fost învinsă cu 5—0 
(3—0) de către formația Pogon 
Szczecin.

duce și în clasamentul general. 
• Cursa „Cucerirea Anzilor", dis
putată în Venezuela, pe un traseu 
de 650 km, în șase etape, a fost 
cîștigată de columbianul NorbertoTELEX* TELEX
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^
Caceras în 19 h 02:15. • După 4 
etape, în turul mediteranean con
tinuă să conducă campionul bel
gian Eddy Merckx, urmat de com
patriotul său Wilfried Wesemael 
— la 10 sec.

LUPTE • Reprezentativa de 
lupte libere a S.U.A. și-a încheiat 
turneul in Polonia evoluind la 
Chorzow in compania selecționatei 
țării gazdă. întîlnirea s-a încheiat 
la egalitate : 4—4.

NATAȚIE • în ultima zl a 
concursului de înot desfășurat în

ILIE NĂSTASE PE LOCUL III ÎN 1976
NEW YORK, 23 (Agerpres). - 

In ultimul clasament al celor mai 
buni jucători de tenis din lume, 
alcătuit de un calculator electro
nic și publicat la Dallas de ATP. 
pc primul loc sc află americanul 
Jimmy Connors. îl urmează sue
dezul Bjorn Borg, românul Hie

VIRGINIA RUZICI ÎNVINGĂTOARE 
ÎN PRIMUL TUR LA DETROIT

NEW YORK, 23 (Agerpres). — 
în primul tur al turneului inter
național feminin de tenis de la 
Detroit, jucătoarea româncă Vir
ginia Ruzici a învins-o în trei se
turi, cu 1—6, 6—4. 6—4, pe ame
ricanca Janet Newburry. Campioa
na australiană Margaret Court a 
eliminat-o cu 6—3, 6—4 pe Terry

Corespondență din Danemarca

HANDBALISTII DE LA KFUM FREDERICIA 
ȚINTESC FINALA C.C.E.!

Nu cu mult timp în urmă, la 
Basel, sorții au așezat față-n față, 
in semifinalele C.C.E. la handbal 
masculin, pe reprezentanta țării 
noastre, KFUM Fredericia și pe 
cunoscuta campioană a României, 
Steaua București. în ciuda unor 
prime și generale impresii, sarcina 
jucătorilor români nu va fi prea 
ușoară. Și cînd spun acest lucru 
nu mă gindesc neapărat doar la 
faptul că jucătorii de la KFUM 
și-au propus să ajungă în finală 
și că, de obicei, ce-și propun ei 
realizează. Altele sînt motivele ca
re mă determină să cred că cele 
două jocuri vor fi la fel de apri
ge și echilibrate ca și cele din 
cealaltă semifinală (Ț.S.K.A. Mos
cova — VfL Gumersbach).

înainte de toate, KFUM s-a a- 
rătat irezistibilă pe teren propriu, 
majoritatea locuitorilor acestui mic 
orășel din Jutlanda fiind cu trup 
și suflet alături de formația lor 
favorită. Un exemplu ? Victoriile 
cu 31—17 și cu 25—17 asupra lui 
Dozsa Debrețin și Ruda Hvezda 
Bratislava, Chiar și în campiona
tul danez, KFUM Fredericia se 
impune cu autoritate, fiind cam
pioană in ultimii doi ani și con- 
ducînd în prezent iu clasament cu 
două puncte avans, in ciuda fap
tului că mai are două meciuri res
tanță !

Care este forța acestei repre
zentante de marcă a handbalului 
danez cunoscut și el pe plan in
ternațional prin multe rezultate de 
valoare^ înainte de orice, marea 
sa putere de finalizare, capacita
tea ofensivă ieșită din comun. Și 
aceasta pentru că în rîndurile e- 
chipei KFUM este prezent Fleming 
Hansen (26 de ani), un celebru fi- 
nalizator în handbalul danez, care 
a evoluat de 75 de ori in echipa

CE SPUNE 
NIKITA SIMONIAN

Mulți specialiști acordă echipei 
Braziliei prima șansă în turneul 
final al campionatului mondial 
din Argentina, programat anul vi
itor. Ei iși întemeiază afirmația pe 
faptul că turneul final se orga
nizează pe teren sud-american, 
unde elevii antrenorului Brandao 
se acomodează mai ușor, avind 
și un „ajutor" serios din partea 
suporterilor brazilieni. Antrenorul 
principal al reprezentativei U.R.S.S. 
Nikita Simonian este însă de altă 
părere. Intr-un interviu acordat 
ziarului „Sovietski Sport" din 
Moscova, selecționerul reprezenta
tivei sovietice a spus : „Brazilia 
nu mai reprezintă astăzi forța de 
joc de acum unul sau două de
cenii. Lipsesc acei jucători excep
ționali ca Pele, Didi sau Garrincha 
și nici alții nu vor apărea prea 
curind, deși fotbalul din această 
țară are multe elemente talentate. 
Poate Zico, Nei sau Gilho vor de
veni cu timpul jucători mari. Nu 
cred însă ca Brazilia să cuce
rească în 1978 titlul suprem..."

SCHALKE 04: INCA
O TENTATIVĂ DE CORUPȚIE

După cum anunță ziarul bel
gian „Les Sports", clubul vest- 
german Schalke 04 din Gelsen
kirchen ar putea să fie din nou 
chemat în fața justiției pentru 
tentativă de cumpărare a unor 
meciuri. Astfel, de curind, s-a a- 
flat că federația de fotbal din 
R.F.G., printr-o comisie specială, 
anchetează — în urma unei scri
sori anonime adresate ei — învi
nuirea care i se aduce lui Friedel 
Rauch, antrenorul lui Schalke, de 
a fi cumpărat in iunie 1973 ju
cători ai echipei M.S.V. Duisburg 
pentru suma de 30 000 de mărci.

bazin mic la Los Angeles, cam
pionul olimpic Bruce Furniss a 
terminat învingător în proba de 
200 yarzi liber, în 1:37,66. Pe 200 
yarzi spate, victoria a revenit lui

Bob Tierney — 1:51,69, urmat de 
Scott Gardin — 1:54,18.

PATINAJ VITEZA • Concursul 
de la Innsbruck s-a încheiat cu 
victoria olandezului Hans Van Hei
den. care a totalizat la „multiatlon" 
171,217 p. La feminin, victoria a 
revenit Sylviei Burka (Canada) cu 
177,420 p. Competiția rezervată 
sprinterilor a fost cîștigată de re
cordmanul olandez Jos Valentijn, 
cu 158,425 p.

SCHI • Proba masculină de 
slalom uriaș desfășurată în ca

Năstase, mexicanul Raul Ramirez, 
argentinianul Guillermo Vilas, spa
niolul Manuel Orantes, americanii 
Roscoe Tanner, Eddie Dibbs, Ha
rold Solomon, Brian Gottfried, ita
lianul Adriano Panatta, australia
nul Ken Rose wall și polonezul 
Wojtek Fibak.

Holladay (S.U.A.), iar olandeza 
Betty Stove a dispus cu 4—6, 6—0, 
6—3, de Linda Mottram (Anglia).

Alte rezultate : Sharon Walsh— 
Mima Jausovec 7—5, 6—2 ; Bri
gitte Cuvpers — Laura Duoont 
6—2, 2—6. 6—2 ; Sue Barker — 
Kerry Reid 6—2, 7—6.

Birtalan șutează necruțător cu 
toate eforturile jucătorilor danezi 
Heidenmann și Dahl Nielsen (fază 
din meciul România — Danemar
ca, disputat la C.M.). Cei trei 
jucători se vor întilni din nou in 
cadrul partidelor Steaua — KFUM 

Fredericia

națională, înscriind 359 de goluri. 
El a fost golgeterul campionatului 
danez la ultimele sale ediții cu 
161 goluri (1971), 97 (1972), 152
(1973), 137 (1974), 109 (1975) și 136 
(1976) ! O performanță unică, poa
te...

Alături de Fleming Hansen, la 
KFUM evoluează un conducător de 
joc inteligent : Anders Dahl Niel

COMPETIȚIE DE SALĂ 
PENTRU COPII

în R. D. Germană, fotbalul 
de sală pentru copii este prac
ticat pe scară largă in școli 
și in cluburi. In evidența fe
derației sînt înregistrați peste 
5 000 de copii care practică în 
timpul iernii fotbalul de sală. 
Anual, la Rostock, se organi
zează un turneu rezervat echi
pelor de copii, la care participă 
reprezentativele celor mai bune 
cluburi sau școli, calificate în 
urma jocurilor preliminare. A- 
nul acesta în orașul de pe li
toralul Mării Baltice a avut loc 
cea de a 12-a ediție a unui a- 
semenea turneu, la care au 
participat echipele de copii de 
la F. C. Magdeburg, Vorwărts 
Frankfurt pe Oder, Dynamo 
Dresda, Post Neubrandenburg, 
Union Berlin. Dynamo Berlin, 
Hansa Rostock, T.S.G. Wismar, 
T.S.C. Neusterlitz, Veritas 
Wittenberge, Dynamo Schwerin 
și Kernkraftwerk Greiswald.

Turneul a fost cîștigat de 
elevii lui Sammer (Dynamo

întîlnirea, care s-a disputat la în
ceputul lui iunie 1973, s-a încheiat 
cu victoria cu 1—0 a lui Schalke. 
Prin punctele cucerite clubul din 
Gelsenkirchen a evitat retrogra
darea. Cu prilejul unei prime con
fruntări cu federația de speciali
tate din R. F. Germania, antreno
rul Rauch a negat amestecul său 
într-o astfel de „afacere".

LONGEVITATE

Recent, Facchetti (Internaziona- 
le) și Rivera (A.C. Milan) au ega
lat — și apoi au depășit — re
cordul deținut de fostul interna- 

drul „Cupei Europei" pe pîrtia de 
la Szczyrk (Polonia) a fost cîști
gată de schiorul austriac Leon
hard Stock, fiind urmat de coechi
pierul său Thomas Hauser și elve
țianul Peter Schwendener.

TENIS • Turneul de la Palm 
Springs (California) a programat 
ultimele partide din primul tur al 
probei de simplu. Case l-a în
trecut cu 6—2, 6—0 pe Hrebec, 
Vilas l-a eliminat cu 6—4, 6—2 
pe Riessen, iar Ramirez l-a în
vins cu 6—4, 6—2 pe Walts
(S.U.A.). Alte rezultate : Tanner — 
Koch 6—3, 6—4 ; Gottfried —
Bortram 6—2. 6—2 : Smith — Gor
man 6—3. 7—6 ; Pasarell — Ta- 
roezy 6—3, 7—5 ; Masters — John 
Lloyd 6—2, 6—2 ; McMillan
Fibak 6—4, 6—4. • în sferturile 
de finală ale campionatelor in
ternaționale ale Kenyel, de la 
Nairobi, australianul Rheinberger 
l-a întrecut cu 6—0, 6—2, pe
Sharpe (Zambia), iar canadianul 
Grunberg a dispus cu 6—4, 6—3 
de Ilako (Kenya).

După Jocurile Olimpice de la 
Montreal, în cadrul cărora gim
nastica a reprezentat, cum prea 
bine se știe, unul din „capetele 
de afiș" ale marii întreceri,
sportul grației și al măiestriei
deține, firesc, o înaltă cotă de 
interes în rîndurile iubitorilor
de sport. Acest fapt explică în
mare măsură atenția cu care a- 
matorii de spectacole sportive 
urmăresc acum fiecare concurs 
internațional de gimnastică și 
cu precădere întrecerile care 
aduc la start sportive și sportivi 
ele certă valoare. Printre aces
tea, campionatele europene dețin 
un loc aparte, mai ales cele 
feminine, deoarece reunesc prac
tic pe cele mai bune gimnaste 
ale lumii. Anul acesta, la Fraga, 
în zilele de 13 și 14 mai, va a- 
vea loc cea de a Xl-a ediție a 
întrecerilor continentale de gim-

sen (de 77 ori internațional — 273 
de goluri), care știe să dirijeze 
bine jocul formației, punctînd de
seori decisiv, precum și unul din 
veteranii handbalului danez : Jor- 
gen Heidenmann care a jucat și 
în „Trofeul Carpați" la Timișoara 
în reprezentativa Danemarcei, pre
cum și la C.M. de la Paris și Ber
lin, acum în vîrstă de 33 de ani 
(de 89 ori internațional — 183 go
luri). Dintre cei doi portari ai e- 
chipei. Mogens Jeppesen (de 10 
ori internațional) este în acest se
zon cel mai bun, evoluind în une
le jocuri, mai ales în cele din de
plasare, dc-a dreptul fantastic. El 
este secundat de Bent Hansen. în 
general, însă, bazîndu-se pe ma
rea sa forță ofensivă. KFUM ne
glijează apărarea, ceea ce explică 
și numărul mare de goluri primite 
chiar și in jocurile de pe teren 
propriu.

Printre ceilalți componenți ai lui 
KFUM Fredericia vom cita pe 
Heine Sorensen (de 26 ori inter
național — 74 goluri), Jesper Pe
tersen (47—74), Soren Andersen 
(42—76), Ole Madsen (8—8), pre
cum și pe mai tinerii handbaliști, 
foști componenți ai selecționatei de 
juniori a Danemarcei: Rene Ljung- 
blad și Bent Sjoldberg.

Să mai amintesc, în încheiere, 
că din selecționata olimpică a Da
nemarcei, de la KFUM Fredericia 
au făcut parte Dahl Nielsen și 
Jesper Petersen, care au evoluat 
la Montreal. Fleming Hansen era 
accidentat la data disputării tur
neului olimpic și de aceea el !și 
ia revanșa acum, înscriind aproa
pe, la fiecare meci cite 10 goluri!

POUL-PRIP ANDERSEN
„Berlingske Tidende“-Copenhaga

Dresda), care au dispus în fi
nală de Post Neubrandenburg 
cu 2—0.

în imaginea alăturată, o fază 
din partida Hansa Rostock — 
Vorwărts Frankfurt pe Oder 
(3-3).

țional Boniperti, actualul preșe
dinte al lui Juventus Torino : 444 
de meciuri jucate pentru același 
club în prima divizie a campio
natului italian. Mazzola (Interna- 
zionale) nu a susținut decît 404 
partide. Cunoscutul Piola a jucat 
însă în campionat 566 de meciuri, 
dar pentru mai multe cluburi. în 
același timp, un alt record a fost 
egalai. Este vorba de reușita ace
luiași Rivera (33 de ani) care, îm
preună cu portarul Albertos! (A.C. 
Milan, 37 ani) și fundașul Burgnich 
(Napoli, 37 ani) dispută cel de al

SELECȚIONATA DE HOCHEI A ROMÂNCEI 
DIN NOU VICTORIOASĂ LA BUDAPESTA

BUDAPESTA, 23 (prin tele
fon). — Turneul internațional 
de hochei început marți seara 
pe patinoarul de la Kisstadion
— și în a cărui primă etapă
s-au înregistrat rezultatele R.D. 
Germană — Iugoslavia 7—0 
(1—0, 2—0, 4—0) și România — 
Ungaria 5—4 (0—1, 1—1, 4—2)
— a continuat miercuri cu alte 
două interesante partide. Din 
păcate, condițiile atmosferice nu 
sînt dintre cele mai bune pen
tru hochei (patinoarul budapes- 
tan este descoperit) și astfel că 
jocurile au avut de suferit, ghea
ța fiind de o calitate mai slabă.

Miercuri, în cea de a doua 
etapă, numeroșii spectatori pre
zenți în tribunele de la Kissta

nastică pentru femei. Preceden
tele ău avut loc după cum ur
mează : 1957 — București, 1959
— Cracovia, 1961 — Leipzig, 
1963 — Paris, 1965 — Sofia, 1967
— Amsterdam, 1969 — Lands- 
krona, 1971 — Minsk, 1973 — 
Londra, 1975 — Skien. Ultima 
ediție a campionatelor europene 
a fost dominată, după cum se 
știe, de Nadia Comăneci (pe a- 
tunci în vîrstă de 13 ani și ju
mătate), care a cucerit patru 
medalii de aur și una de argint 
în disputa pentru supremație a 
gimnastelor europene.

In capitala Cehoslovaciei, pre
parativele pentru campionatele 
europene sînt în toi. După cum 
s-a stabilit, competiția va avea 
Ioc într-o sală de sport a cărei 
capacitate este de 10 000 de 
locuri. Imediat după ce bilete'e 
au fost puse în vînzare, casele 
speciale au fost solicitate intens, 
astfel că, în puține zile, s-a vîn- 
dut un mare număr de bilete, 
pentru ambele reuniuni progra
mate. Se scontează că vor fi 
prezente sportive din toate ță
rile europene, iar de pe acum 
se știe că peste 200 de repre
zentanți ai presei scrise, pre
cum și comentatori de radio și 
televiziune vor fi prezenți la 
fața locului, . pentru a urmări 
acest eveniment.

Din punct de vedere organi
zatoric, această a Xl-a ediție a 
campionatelor europene reține 
^tenția prin cel puțin două nou
tăți : pentru prima oară fiecare 
țară va putea fi reprezentată în 
concurs de un număr de trei 
gimnaste, și nu de două, ca pînă 
acum ; de asemenea, tot pentru 
prima oară, finalele pe aparate 
vor reuni nu șase sportive ca la 
precedentele mari întreceri, ci 
opt.

COMPETIȚII Dl BASCHET
MOSCOVA, 23 (Agerpres). — 

Ieri, la Moscova, în meci retur 
pentru sferturile de finală ale com
petiției feminine „Cupa Liliana 
Ronchetti", echipa Spartak Mosco
va a întrecut cu scorul de 100—57 
(63—19) formația Rapid București.

★
PRAGA, 23 (Agerpres). — în 

meci retur pentru sferturile de fi
nală ale „Cupei campionilor eu
ropeni", echipa feminină Sparta 
Praga a învins cu scorul de 80—56 
(41—31) pe Akademik Sofia.

★
SANTIAGO DE CHILE, 23 (A- 

gerpres). — în orașul chilian Val
divia au început întrecerile cam
pionatului masculin de baschet al 
țărilor din America de Sud.

Primele partide disputate s-au 
încheiat cu următoarele rezultate: 
Peru — Columbia 102—70 (52—32); 
Brazilia — Venezuela 90—61 
(44—28) ; Chile — Paraguay 77—70 
(48—38).

19-lea campionat al lor în prima 
divizie.

CAZURI DE DOPAJ 
IN URUGUAY

Pentru a patra oară, în ultimii 
doi ani, a izbucnit un scandal in 
fotbalul Uruguayan. în presa din 
Montevideo a apărut știrea despre 
descalificarea a doi jucători —
S. Acuna din echipa Huracan și 
L. Campea de la Wanderers., Ă- 
nalizele anti-doping făcute la a- 
cești fotbaliști au fost pozitive : 
ambii au luat substanțe stimula
toare interzise. La început, vino
vății au negat faptul că s-ar fi 
dopat, dînd vina pe medicii echi
pelor. A doua oară, după cîtva 
timp, analizele au fost din nou 
pozitive, așa că respectivii fotba
liști au trebuit să recunoască fap
tul de a fi consumat substanțe 
prohibite.

dion, au urmărit două meciuri 
interesante. în deschidere, pu
ternica reprezentativă a R. D. 
Germane — confirmînd valoarea 
manifestată în jocurile de la 
București, a întrecut selecționata 
țării gazdă cu 6—1 (2—0, 2—0, 
2—1). Meciul vedetă, așteptat cu 
mult interes, a opus reprezenta
tivele României și Iugoslaviei. 
La capătul unei partide echili
brate, hocheiștii români au în
vins cu 4—3 (0—1, 3—1, 1—1),
prin punctele înscrise de Pană 
(3) și Cazacu pentru echipa 
noastră, Pavlici. Kavec și Lepșa 
pentru cea iugoslavă.

Turneul se încheie joi cu me
ciurile : R.D. Germană — Ro
mânia (ambele echipe sînt neîn
vinse) și Ungaria — Iugoslavia.
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